
TarTalom

32

6420

27

24

Szeretetkapcsolatok 3
„Magyarországon, a kultúrán belül is 
a rendszerváltozás befejezése zajlik…” 4

KUTaTÁS – FEJlESZTÉS
Közösséghálózat 7

PÁlYÁZaT – TÁmoGaTÁS
Pillanatfelvételek az Európai Unió közművelődési 
támogatásaiból 10

HElYI ÉrTÉK
„Haszonvét” 14

mÓDSZErTaN
A kézműves hagyományőrzés 
mint közösségépítő erő 20

HÁlÓZaT
Hunyadfalván havas tavaszelőben 24
„Kovász kell, hogy legyünk!” 27
A Költő Hazatér 30

PÉlDaKÉPEm
Szeretet, értelem és remény 32

SZÍN SZÓKINCSTÁr
A család 38

rÍmElô
Anyai hagyaték Bencének 40

múlTIDÉZô
Háztartásvezetési fortélyok – kezdőknek 42

INTErJú
Visszatérés az Intézetbe 49
Az olvasásszociológiától a Kapunyitogatóig 52
Közösségi háló – közösségi művelődés 55

arCKÉPEK
Kerekes László búcsúztatója 58
Búcsú Mészáros Csabától 60
Czine Mihályné 1930-2013 62

rECENZIÓ
Magánkezdeményezésekből népfőiskolák 63

NEmZETKÖZI KITEKINTÉS
Szakmai úton Franciaországban 64

KITEKINTô
Falvaim sorsa az ezredfordulón 71
Maga-ura parasztok 78

mIKroSZKÓP
Roma napló VII. 82

Szín – Közösségi mûvelôdés
2013. április – 18/2

Szín – Közösségi mûvelôdés • országos közmûvelôdési folyóirat • megjelenik kéthavonta • Fôszerkesztô: 
Závogyán magdolna • Felelôs szerkesztô: mátyus aliz • a szám készítésében részt vett: Hegedûs Katalin, Szöllôsi 
Eszter, Terbe rezsô • a szerkesztôség címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf. 101. 
Telefon: 225-60-16. E-mail: matyus.aliz@gmail.com • a folyóirat internetes elérési címe: www.mmikl.hu/kiadvanyok; 
forrás: epa.oszk.hu • a lap megrendelhetô a szin@nkki.eu címen • Kiadja a Nemzeti mûvelôdési Intézet • Felelôs 
kiadó: Závogyán magdolna • Címlapfotó: Szabó lászló, az NmI Hajdú-Bihar megyei Irodájának munkatársa: 
Nemezsátor építés Debrecenben. • a lapot tervezte: Süle mihály • Nyomda: CP Digital Kft. • ISSN 1416-6925



moZaIK – 
SZaKmaI HÍrEK

Hamarosan nyílik 
a vecsési művelődési központ

Táncház Díj 2013

Artisjus-díjban Részesült Jantyik Zsolt

2013. május 24-én nyitja meg kapuit a Bálint Ágnes Művelő-
dési Központ Vecsésen. Az egymilliárd forint beruházással 
megvalósuló építkezés nyomán 1300 m2 új tér áll a város kul-
turális életének rendelkezésére,  és nyújt minőségi lehetőséget 
a közösségi együttlétre, a tanulásra, kikapcsolódásra, pihenés-
re és szórakozásra.

Rendkívül rangos szakmai el-
ismerésben részesült Jantyik 
Zsolt, a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Megyei 
Irodájának vezetője, a Debre-
ceni Művelődési Központ igaz-
gatója, a debreceni PG Csoport 
alapító frontembere. Kollégánk 
április 25-én, csütörtökön az Év 
Szövegírójaként vehette át az 
Artisjus-díjat.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Complete-Food Kft. és 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének Mintamenza Csapata 2013. április 30-án 10.00 
órától „Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe!” címmel 
konferenciát rendezett Felcsúton. A tanácskozáson Závogyán 
Magdolna főigazgató a helyi szokások, értékek, termékek te-
lepülési rendezvényeken elfoglalt szerepéről tartott előadást.

Április 13-án „Hungarikumok és nemzeti értékek a Parlament-
ben” címmel szakmai napot rendezett a Hungarikum Bizottság 
titkársága az Országgyűlés alelnöki titkárságával együttműköd-
ve. A rendezvényen Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet főigazgatója előadásában a helyi közösségek érték-
gondozásban és továbbörökítésben betöltött szerepéről beszélt. 
Prezentációjában ismertette azokat a lehetőségeket, amelyekkel 
a közművelődés hozzájárulhat a helyi értéktárak létrejöttén túl a 
települési értékfeltárásban résztvevő, azok továbbéléséért tenni 
akaró emberek közösségé formálásához, és a lehetőségek meg-
teremtéséhez ezek társadalmi, gazdasági hasznosítására.

Átadták a tatabányai Agorát

Április 5-én Kaposvár, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Győr 
és Szeged után Tatabányán is megnyílt az Agora. A több 
mint másfél milliárd forintból felépített, 6500 négyzetmétert 
meghaladó épületkomplexum egyszerre lát el közművelődési 
és köznevelési feladatokat. Az intézményben 440 vendéget 
fogadni képes színházterem, 120 fős kamaraterem, kávézó és 
étterem várja a látogatókat.

Závogyán Magdolna előadást tartott 
a Mintamenza Konferencián

Hungarikumok és nemzeti értékek 
a parlamentben

Az OTP Bank a Táncház Egye-
sülettel karöltve alapította meg 
azt a pénzjutalommal is járó 
Táncház Díjat, mellyel minden 
évben egy olyan kiemelkedő 
népzenész vagy néptáncos 
egyéniséget jutalmaznak meg, 
aki tevékenységével aktívan 
hozzájárul a néphagyomány 
fenntartásához és átörökíté-
séhez. A Táncház Díj 2013-as győztese Kovács Norbert 
„Cimbi” néptáncos, koreográfus, a Veszprém Megyei Nép-
tánc Egyesület elnöke.
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Závogyán magdolnaZávogyán magdolna

Sára lányom ballag. Nyolcadikból. Bár már három évesen „felnőtt” volt, mégis furcsa érzések 
ezek... Hogy múlik az idő! Édesapámtól, aki most 81 éves, hallottam sokszor ezt a mondatot, s most 
én is használom. Hát így van ez, … öregszünk, … fogy belőlünk az, ami tökéletes. 

Ez alatt a 14 év alatt sok minden történt velünk. Kettőnkkel is, anya lánya viszonylatban és a 
családunkkal is. Megéltünk közösen (és önmagunk küzdelmében) mélységeket és magasságokat is, 
… s csak remélni tudom, hogy az Isten még sokáig megadja nekünk a teljes család együttlétének a 
lehetőségét. 

Nagyon megörültem Gelencsér Katalin mostani SZÓKINCSTÁRba szerkesztett anyagának, 
amelyben a családdal foglakozik. Ezt tartom az emberi kapcsolatok legfőbb alapjának. Innen in-
dul minden. Ha a család rendben van, akkor a lélek rendben van. Ha a lélek rendben van, akkor 
kiegyensúlyozottan, magabiztosan igazodunk el a zűrzavaros világban. Helyén tudjuk kezelni az 
életünket. El tudjuk választani benne az ocsút a búzától, és minden lelkiismeret-furdalás nélkül ki 
is tudjuk dobni azt.

Egyetlen perc sem elvesztegetett idő, amelyet az ember a családjával tölthet. Az anya a gyermek 
számára az örök megtartó erő, az otthon melege, az apa a lendítő erő. Az anya a szív, az érzelem, 
az apa a gondolat, az akarat, a döntés, a törvény képviselője, a védelem. A fiú az apjától, a lány az 
anyjától lesi el a nemi magatartást. Fontos, hogy a gyermek jól és jótól tanulja ezt meg. 

A család az emberi együttélés csodás találmánya, a társadalom alapja. A családban születnek 
a legfontosabb szeretetkapcsolatok. A legfőbb jellemzője az ÉN helyett a MI elfogadása: a te gondod 
az én gondom, a te örömöd az én örömöm is. Egymás elviselése szeretetben. Feltétele a folyamatos, 
a gondoskodó figyelem, amely sokféle módon veszi körül azokat, akik együtt élnek. A mai, rohanó 
világban ez a folyamatos, gondoskodó figyelem kapcsol minket össze szeretteinkkel, barátainkkal 
és közösségeinkkel, melyet, ha kell, akár tudatosan is, óráról-órára, napról-napra erősítenünk kell. 

Szeretetkapcsolatok
„A család, igen, a család. … A legfontosabb, a ,döntő’ hely, ahol 
egy erkölcs, egy vallás, egy nép, egy nyelv, egy haza megmarad-
hat vagy elveszhet. Ahol a legelemibb szinten a legősibb mérleg 
működik, s ha jól, akkor hajigálhatják rá a hazugságokat kint-
ről, akárhonnan, akkor is mindennek az igazi súlyát mutatja.”

(Bertók László)

„Aki nem anyai szív mellett nőtt fel, aki nem a feleség szíve melege 
mellett éli az életét, aki a maga szívére nem ölelhet gyermeket, aki 
nem halna meg senkiért, hogy megmentse, az olyan ember élete nem 
teljes. Mintha olyan országban élne, amelynek nincsen Napja.”

(Gárdonyi Géza)
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„magyarországon a kultúrán 
belül is a rendszerváltozás 
befejezése zajlik…”

1 Az előadás 2013. április 10-én Lakiteleken, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani irodái vezetőinek tartott képzésen hangzott el.

„Értelme úgy van támogatni egy területet, hogyha az a terület 
működik a társadalomban, ha hatást fejt ki, hogyha a közjót el 
lehet vele érni, hogyha az emberek érzik azt, hogy őértük van, az ő 
mindennapjaikban valamilyen segítséget tud adni.”

Jó napot kívánok, kedves Hölgyeim 
és Uraim, tisztelettel köszöntöm Önö-
ket!1

Én Lakitelekre kicsit hazajöttem, 
nem először vagyok itt. Amikor a mi-
nisztériumban, illetve az államtitkársá-
gon a kollégáimmal dolgozom együtt, 
főosztályvezető úrral, főigazgató asz-
szonnyal, kicsit úgy érzem, hogy otthon 
vagyok. Nyilván nem titok, hogy jóma-
gam is ehhez a területhez kapcsolódom, 
mint egykori szakember. 

Sok minden történt az elmúlt – 
most már lassan – három évben, ami a 
szakmánkat érinti, és úgy látom, hogy 
mindaz, ami történt, beteljesíti remé-
nyünket, és valóban elérjük, hogy Ma-
gyarországon a közösségi művelődés a 
társadalmat segítő, mindenki által – a 
politika által is – elismert, támogatott 
és vágyott területté váljon. 

Mi az, ami történik, és ami történt? 
Magyarországon – mint ahogy any-

nyi más területen a sok-sok változással 
együtt – a kultúrán belül is a rendszer-
változás befejezése zajlik. Itt aztán külö-
nösen ez kell, hogy történjen. De ennek 

értelme akkor van, ha olyan új rendszer, 
új szervezeti helyzet áll elő, amely mű-
ködőképes, egymást segítő, átlátható, 
és a közösségi folyamatokat erősítő. A 
magyar színházi világban kialakult a 
feladatellátásnak az a gyakorlata, hogy 
vannak a kormány által fenntartott 
intézmények, például az Operaház, 
a Nemzeti Színház, és vannak egyéb 
színházak, amelyeket az állam és a he-
lyi közösség együtt tart fenn. Ugyanez a 
helyzet most már a múzeumoknál. Van 
a  tizenkilenc országos, nagy múzeum, 
például az Iparművészeti Múzeum, a 
Szépművészeti Múzeum és vannak a te-
lepüléseken működő közgyűjtemények, 
amelyek a települések fenntartásába ke-
rültek, de úgy, hogy az állam közel há-
rommilliárd forintos támogatást ad en-
nek az intézmény-együttesnek. Ugyan-
ez a helyzet a zenekaroknál, megvannak 
a központi, nemzeti, kiemelt zenekara-
ink Budapesten, viszik a világba a hí-
rünket, és megvannak, főleg megyeköz-
pontokban – Szombathelytől Miskolcig 
és a debreceni Kodály Filharmóniáig – a 
zenekarok, melyek helyben működnek, 

és a helyi közösség is szerepet vállal 
fenntartásukban, miközben a központi 
támogatás is megvan. A közművelő-
désben ma már az a helyzet, hogy van 
egy országos szervezet, amely iránymu-
tató, és megvannak – mint ahogy meg-
voltak korábban is – a helyi közösségi 
házak, művelődési házak, művelődési 
otthonok – hol hogy hívják –, amelyek 
fenntartásához a helyi közösség is hoz-
zájárul, és az állam is ad támogatást. 
Tehát a rendszernek a kultúra minden 
területén ez a sajátja. Nemzeti intéz-
ményeink, a központi intézmények az 
adott területnek zászlóshajói, szakmai 
segítői. Amikor a közművelődésről be-
szélünk, és ezen a területen arról, hogy 
a kulturális rendszerváltozást be kell 
fejezni, akkor hirtelen minden telepü-
lés elénk tárul. Én azt hiszem, hogy az 
új szerkezeti rend nagyon jó, ahol tisz-
títani kell még, azt meg kell tenni, de 
amikor arról beszélünk – leginkább én 
szoktam mostanában –, hogy a kulturá-
lis rendszerváltozást be kell fejezni, ak-
kor erre a rendre, erre a rendszerre, erre 
a területnek szabadságot adó átgondolt 
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helyzetre gondolok. És a területnek 
nemcsak szabadságot kell adni, hanem 
támogatást is, és ha egy ilyen szerkezet 
működik, joggal számíthat a kultúra is 
arra, hogy a nagy egész, a nemzeti kö-
zösség áldoz arra, hogy ez a terület mű-
ködjön. Ez történik most, és ez történt 
az elmúlt két-három évben. 

A mi ágazatunkban, hogyha sza-
bad ezt mondanom, tehát a közösségi 
művelődés, közművelődés területén is 
ez a helyzet. 2013-tól újra van közmű-
velődési normatíva, a településeknek 
elérhető. És az az átalakulás, ami tör-
tént, amire utaltam, amit végig kellett 
csinálni az elmúlt egy évben, mutatja 
a támogatási oldalt is. Értelme úgy van 
támogatni egy területet, hogyha az a 
terület működik a társadalomban, ha 
hatást fejt ki, hogyha a közjót el lehet 
vele érni, hogyha az emberek érzik azt, 
hogy őértük van, az ő mindennapjaik-
ban valamilyen segítséget tud adni. Ez 
általában is fontos a kormányzati mun-
kában, a mi területünkön, a közösségi 
művelődésben pedig mindennél inkább 
kézzelfogható. 

Van egy központi intézmény, ame-
lyet mindenfélének, néha Népművelési 
Intézetnek, néha Magyar Művelődési 
Intézetnek hívtak. Most egy nagyon 
jó, egy olyan neve van, ami kifejezi azt 
a tevékenységet, amit végez. Nemze-
ti Művelődési Intézet – április 1-jétől. 
Ez már egy közös eredményünk. Van 
egy országos intézmény, amely annak 
idején a közművelődés, most mondjuk 
úgy, hogy a közösségi művelődés szak-
mai letéteményese és országos köz-
ponti intézménye, amelyet a kormány, 
a mindenkori minisztérium tart fenn. 
És vannak művelődési házak, közösségi 
házak is, kisebbek, nagyobbak. Kisebb 
településen, nagyobb településen mű-
ködnek. Képzeljük el, hogy öt évvel ez-
előtt vagyunk! Nem egy jó helyzet. Én 
már szeretném azt nagyon elfelejteni, 
de néha azért nem akarom, mert ahhoz 
képest lehet látni, hogy ami most van, 
az egy átgondolt, előremutató rendszer, 
és támogatott. Akkor ennek nyoma 
nem volt. De hat éve, hét éve, nyolc éve, 
kilenc éve sem volt. Ugyanis én azt lát-
tam, hogy az a központilag kitüntetett 
állami szerv, amelynek a feladata, hogy 
egy szakmát képviseljen és segítsen, 
teljesen kiürült. A közjóért nem tett, a 
régi struktúra meglétét erősítette. Na-
gyon fontos volt, hogy ezen változtas-
sunk. Én nagyon büszke vagyok arra, 
hogy ez sikerült. Büszke vagyok arra, 
hogy új értelmet lehetett adni ennek a 
szervezetnek. Büszke vagyok arra, hogy 

Závogyán Magdolna a főigazgatója. 
Mert az nagyon fontos, hogy milyen 
szakember, milyen szakmai szemlélet-
tel irányít egy ilyen intézményben. Egy 
ilyen változás önmagában – természe-
tesen – nem tud megújítani egy egész 
szakmát. Ehhez sok-sok minden más is 
kell. Kellett, hogy a megyei szakmód-
szertani irodáknak súlyt, rangot adjunk. 
Korábban súlytalan, rangtalan, meg-
tűrt, megalázott szervezetként működ-
tek ezek a szakmai csapatok a megyék-
ben. Aki résztvevője volt, gondoljon 
vissza, hogyan érezte magát 2007-ben. 
A megyei önkormányzat a megyei szak-
módszertant épp meg akarta szüntet-
ni, alig adott rá támogatást, központi 
támogatás rég nem volt, hiszen a kor-
mány direkt büntette a megyéket – ez 
az akkori, szocialista kormány volt. 
Nagyjából ebben élték ki magukat, és 
hát ennyire voltak képesek. A szak-
ma elkezdett leépülni mentálisan. Én 
ezt láttam. Rangot kellett adni tehát és 
erőt, ezért volt fontos, hogy tavaly egy 
kormányhatározat kimondta, hogy a 
korábbi megyei szint átalakításával, 
minden megyében megerősítve az otta-
ni közművelődési, közösségi művelődé-
si tevékenységet, jöjjön létre egy olyan 
módszertani, szakmai, megyére figyelő 
testület, csapat, közösség, amely egyéb-
ként a Nemzeti Művelődési Intézet he-
lyi szerveként működik. Ennek egyrészt 

az a fontossága, hogy nincs kiszolgál-
tatva a helyi, közösségi, közművelődési 
tevékenység annak a régi szemléletnek, 
ami korábban uralta. És van egy anyagi 
biztonsága is, hisz körülbelül hatszáz-
millió forint, ami ennek a rendszernek 
– állások, járulékok, egyéb – a biztosí-
tására szolgál. És megjelent egy új, a fel-
adatfinanszírozásra jutó négyszázmillió 
forint. Megyénként húszmillió – ami 
korábban sehol. Legfeljebb szerencsé-
sebb megyékben. Jómagam a Nemzeti 
Kulturális Alap miniszteri keretének se-
gítségével harmincmillió forintot tud-
tam biztosítani otthonunk, Hajdú-Bihar 
programjára. De máshol nem nagyon 
emlékszem, hogy lett volna ilyen jelen-
tős összeg. Az harmincmillió volt, ez 
most csak húsz, de majd haladunk elő-
re. Szóval egy feladatfinanszírozási ösz-
szeg is rendelkezésre áll. Amikor átala-
kítjuk a szervezetet, és látjuk, hogy egy 
jól működő, átlátható szervezet műkö-
dik, oda van értelme a támogatást adni. 
És a kettőt együtt léptük meg: létrejött 
az intézet, alakul, létrejött szervezetileg 
és támogatási értelemben a megyei há-
lózat. Én ezt rettentően nagy értéknek 
tartom. És nem követjük el azt a hibát, 
ami nagyjából tíz évvel ezelőtt még ré-
sze volt a rendszernek, hogy minden-
ütt voltak – bár megyei önkormányzati 
fenntartásban – megyei közművelődési 
szakmai tanácsadó szervezetek, ilyen-
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Halász János

olyan formában, de nem volt forrásuk, 
gyakorlatilag egy fillér sem a működé-
sükre. Nem követjük el azt a hibát, hogy 
azoknak a szakembereknek, azoknak 
az elhivatott, tudással rendelkező kol-
légáknak, akik ennek a rendszernek a 
részei és dolgozni akarnak, ne legyen le-
hetőségük dolgozni, vagy arra legyenek 
kárhoztatva, hogy hát oldjátok meg ott-
hon, ahogy gondoljátok. Oda kell adni 
az államnak azt a támogatást is, amivel 
el lehet kezdeni a munkát. 

Azok, akik ebben a rendszerben 
dolgoznak, tudják, hogy a munkának, 
a munkánknak az egyik alapja az, hogy 
találunk partnereket, hogy együttmű-
ködünk másokkal. És akkor ez persze 
meghozza azokat a javakat, azt a tá-
mogatást is, amivel meg lehet va-
lósítani az elképzeléseinket. De 
ha mi magunk, az állam oldaláról 
– merthogy az a feladatunk, hogy 
közösségeket segítő, támogató 
munkát végezzünk – nem tudunk 
valamilyen induló forrással ren-
delkezni, akkor nem vettük komolyan 
magunkat. 

Nagyon-nagyon örülök, és büsz-
ke vagyok arra, hogy komolyan tudjuk 
venni ezt a területet, és komolyan tud-
juk segíteni. Innen kezdődik az egész. 
Most van egy működő szervezet, meg-
van hozzá az az állami támogatás, ami 
ennek a munkának az alapja, az induló 
pénz, most kell elkezdeni dolgozni, vin-
ni tovább a folyamatokat. És én azt lá-
tom, hogy e tekintetben olyan irányok 
vannak, amelyek mind-mind feltárják 
ennek a szakmának a sokszínűségét, azt 
a sok-sok értékét, ami benne rejlik. 

A közművelődésben, a közösségi 
művelődésben dolgozók – én úgy vé-
lem – sokkal inkább élő kapcsolatban 
vannak az emberekkel és a közössé-
gekkel, mint a kultúra bármely más 
területén dolgozók. Egy színháznak 
van nézőközönsége, rajongói, ugyanez 
igaz lehet más előadó-művészeti szer-
vezetre is. De nincs megélt kapcsolat 
egymás között, színpad van és nézőtér. 
A mi munkánk – olyan aktivitásokon 
keresztül, mint népi-kézművesség, 
néptánc, általában a közösségfejlesz-
tési folyamatok – egész más kapcso-
latot teremt ember és ember között. 
A közösségek működése szolidaritást 
és bizalmat teremt az emberek kö-
zött. A szolidaritást és a bizalmat egy 
társadalomban leginkább a közösségi 
művelődés teremti meg. Az ember azt, 

HALÁSZ JÁNOS (Cibakháza, 1963.) politikus. 1987-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen matematikus szakon, 1996-ban művelődési és felnőttképzési menedzserszakon szerzett 
diplomát. 1987-től 1990-ig a debreceni Mezon Ifjúsági Irodában dolgozott, ezután 1993-ig az Újkerti 
Közösségi Ház munkatársa, igazgatója, majd tíz éven át a Derecskei Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 
igazgatója. Alapító elnöke Debrecen első közösségi rádiójának, a Szóla Rádiónak. Politikusi pályafutása 
1995-ben kezdődött, egy időközi választáson választották meg önkormányzati képviselőnek Debrecen-
ben, a Fidesz jelöltjeként. Debrecen kulturális ügyekkel foglalkozó alpolgármestere volt. 1998 óta or-
szággyűlési képviselő, Hajdú-Bihar megyei 2-es számú választókerület (Debrecen egy része) képviselője, 
ahol 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is újraválasztották, a két utóbbi alkalommal a választás első fordu-
lójában. 1998 és 2000 között a Fidesz-frakció Etikai Bizottságának elnöke. 1998 és 2001 között a Társa-
dalmi Szervezetek Bizottságának alelnöke volt, egyúttal elnöke a társadalmi szervezetek támogatásával 
és a számukra az állami vagyonból ingatlanokat juttató albizottságoknak. Emellett 2000–2001-ben a 
Fidesz-frakció helyettes vezetője és szóvivője volt. 2002 januárjától, az első Orbán-kormány megbízatá-
sának utolsó hónapjaiban a Rockenbauer Zoltán vezette Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 
politikai államtitkára volt. A 2002-es választás után először ismét a Társadalmi Szervezetek Bizottsága, 
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2 2013. április 10-én Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet hét hagyományőrző és egy közösségfejlesztő civil szervezettel kötött stratégiai megállapodást.

hogy odafordul a másikhoz, közösség-
ben tanulja meg. Hogy bízik valakiben, 
akkor tudja igazán megtanulni, ha kö-
zösségekben létezik. Családon belül. 
Ez az alap, innen indul minden dolog. 
De önmagában ez nem elég. Az érzés, 
hogy kiteljesedjen bennünk, ehhez kö-
zösségek kellenek. Hogyha egy társa-
dalomban ezek az értékek nem erősöd-
nek meg, akkor az a társadalom nem 
tudja elérni azt, amit szeretne. A ma-
gyar társadalom, amit Magyarorszá-
gon szeretnénk elérni. Nem tud igazán 
önbecsüléssel rendelkezni, nem tud 
igazán segíteni a másiknak, a nehéz-
ségekben nem tud összekovácsolódni, 
úgy ahogy kellene, és nem tudja kivé-
deni a veszélyeket. És adott esetben, az 

örömökben sem lesz együtt, nem tud 
egy dolognak örülve, a közös örömök-
ben részt venni. A szolidaritás és a bi-
zalom nagyon-nagyon fontos valuta a 
nagy nemzeti közösségben. És az a kis 
közösségeken belül termelődik, jön lét-
re, lehet átélni, lehet megtanulni. Ezért 
nagyon fontos, amit csinálunk. Tehát 
amikor szerkezetről beszélünk, szerve-
zeti rendről, meg támogatásról, akkor 
persze tudom, arról kell beszélnünk, és 
én azért is beszélek erről, hogy elérjük, 
hogy a közösségek működésével minél 
erősebb legyen a szolidaritás, és minél 

nagyobb a bizalom. Érje el a lelkünket. 
Azokét is, akik ezt a munkát végzik – 
mert ne tagadjuk, ez is benne van. És 
éljük át bátran! Nagy öröm ez a sok-
sok kínlódás mellett. És azokét is, aki-
ket közösségként elérünk. És hogyha 
ezt a munkát kiteljesítjük, akkor egyre 
több embert elérünk. Akkor egyre in-
kább, nemzeti értelemben is tudunk 
segíteni – Magyarországnak. 

Erről szól az a munka, amit vég-
zünk. Nem nagyon fennkölt szavak. 
Vagy lehet, hogy azok. De ennek a 
szakmának ilyen eredményei vannak. 
És amikor szerződést köt a Nemzeti 
Művelődési Intézet egy, a néptánccal 
foglalkozó közösséggel vagy egy népi 
kézművességgel foglalkozó közösséggel 

egy megyében, akkor a végén ilyen 
dolgok termelődnek, ilyen dolgok 
jönnek létre. Ezért nagyon üdvöz-
löm, hogy ma odáig eljutottunk, 
hogy ezeknek a szerződéseknek a 
megkötésére is sor került.2

Megjegyzem, nem véletlenül 
jöttem el Lakitelekre. Nem a szemé-
lyemről van szó, hanem arról, hogy 
odafigyel az állam, a kulturális államtit-
kárság erre a fontos területre. És én na-
gyon szépen köszönöm minden partne-
rünknek azt, hogy ebben az együttmű-
ködésben részt vesz. Köszönöm szépen 
a főigazgató asszonynak, hogy mindezt 
mozgatja, és biztatom a partnereinket 
és az intézetünket is arra, hogy ez a do-
log kiteljesedjen. A támogatás, az állam 
figyelme, ami ehhez kell, az megvan, 
meglesz, ezt garantáljuk. 

Köszönöm szépen a figyelmüket! 

A szolidaritást és a bizalmat egy 
társadalomban leginkább

a közösségi művelődés teremti meg.
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Ditzendy Károly arisztid

1. rész

A HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központ társadal-
mi vállalkozásként dolgozik a közössé-
gek, egy közösségi társadalom megerő-
sítéséért. Szakmai erőforrásközpontként 
(manapság divatos idegen szóval élve 
think-tank szervezetként) és fejlesztőként 
partnere számos kormányzati intézmény-
nek, önkor mány zatnak, civil, egyházi és 
gazdasági szervezetnek a vonatkozó stra-
tégiák, stratégiai koncepciók, komplex 
programok, illetve térségi és helyi projek-
tek tervezésében és megvalósításában.

A HROD munkája a szatmári és a 
hajdú-bihari térségben hosszú évekkel 
ezelőtt kezdődött települési és a térségre 
kiterjedő hálózatos civil, illetve önkor-
mányzati kezdeményezések támogatásá-
val. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat és a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület által kez de ményezett, 
a településükön, tér sé gük ben megha-
tározó szerepet vál laló ci vil és egyházi 
szervezetek által formált Közösséghá-
lózat program abból a – partnereinkkel 
közösen megfogalmazott – felismerésből 
indult, hogy stratégiai távú társadalmi 
és gazdasági változásokat a szerveze-
tek csak széles, a kihívásokra és a közös 

Ditzendy Károly arisztid

Közösséghálózat
Települési, térségi szintû 
szervezetek felkészítése 
értékteremtô gazdaság- és 
társadalomfejlesztési programok, 
együttmûködések megvalósítására

Betekintés a közösségi szervezetfejlesztôk 
mûhelyébe

Kutatás – fejlesztés

munkára nyitott kapcsolatrendszer, há-
lózati együttműködés birtokában érhet-
nek el. 

Cikkünkben a Közösséghálózat 
példájának bemutatásával szeretnénk 
betekintést biztosítani a közösségi szer-
vezetfejlesztés céljaiba, módszereibe 
és eszközrendszerébe. A dolgozat első 
részében a program kereteit, céljait és 
eredményeit mutatjuk be vázlatosan. 

A továbbiakban az előkészítés, a célok 
megfogalmazása, a módszerek és eszkö-
zök kiválasztása és alkalmazása, illetve 
az eredmények és a program hatásainak 
bemutatása szerepel majd a munka fóku-
szában.

Fenntartható gazdasági fejlődés nincs 
élő társadalom nélkül. A közösségek ta-
nulási lehetőséget, kompetenciák elsajá-
tításának közegét, információs kapcso-
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lati hálót jelentenek. A magánéletükben 
együttműködő emberek alkalmazottként, 
vállalkozóként is közösségi stratégiák 
mentén gondolkodnak. A fenntartha-
tó településfejlesztési programok azok, 
amelyek belső erőforrásokra, helyi szak-
értelemre, az identitást megerősítő té-
nyezőkre, a tehetségek feltárására, a külső 
erőforrásokat ezek mentén való hasznosí-
tására építenek. A civil, egyházi szerveze-
tek ennek az élő, fejlődő társadalomnak 
az alapkövei, élővé, élőbbé, közösségivé 
tételének kulcsszereplői. Közösségi prog-
ramokkal és szolgáltatásokkal tudnak, 
illetve kell, hogy hozzájáruljanak egy-egy 
település vagy térség társadalmának élő-
vé, élőbbé, közösségivé, közösségibbé té-
teléhez. Naponta tapasztalható azonban, 
hogy e szervezeteknek nehézséget okoz 
küldetésük, társadalmi-gazdasági szerep-
vállalásuk teljesítése. Kulcskérdés tehát: 
miképpen válhatnak képessé e szerveze-
tek jelentősebb projektek megvalósításá-
ra, miképpen tehetők maguk a szerveze-
tek és ennek következtében programjaik, 
szolgáltatásaik is fenntarthatóvá?

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor mány-
zat és a Királyhágómelléki Egy ház  ke rület 
vezetőinek a Közösség há ló zat projektet 
megalapozó közös gondolkodása 2008 
nyarán kezdődött. Elemeztük a megyék 
társadalmi-gazdasági helyzetét, megis-
mertük egymás erőforrásait, fejleszten-
dő területeit, meghatároztuk a civil és az 
egyházi szervezetek fejlesztési szükség-
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1. Célok 

2010-ben a kezdeményezést elindító két – egyházi és önkormányzati – szervezet pályáza-
tot nyert a program intenzív, szervezetfejlesztési szakaszának megvalósítására az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap magyar-román határon átnyúló együttműködéseit támogató kere-
téből. A Közösséghálózat program kibontakozását segítő projekt közvetlen célja 15-15 civil, 

egyházi szervezet felkészítése volt fejlődési pályájukhoz igazodó, a helyi igényeknek megfe-
lelő, a helyi-térségi stratégiákba illeszkedő, eredményes és hatékony, finanszírozható és 
fenntartható programok, szolgáltatások megvalósítására. A projektben résztvevő 15 magyar-
országi szervezet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által kiírt pályázat útján került 
kiválasztásra, a 15 partiumi szervezet kiválasztásáról a Királyhágómelléki Egyházkerület gon-

doskodott. 

A projekt fő célja a szervezetek képessé tétele Hajdú-Bihar és Bihar megyék társadalmi-

gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulásra. Az eredményeket szigorú indikátorokhoz kötötték 
a kezdeményező és támogató szervezetek. A legfontosabb sikerkritériumok a fejlesztési fo-
lyamatba bevont szervezetek által beadandó 20 pályázati program (pályázati dokumentáció), 
a létrehozandó, összesen négy szervezeti és egy közösség- és szervezetfejlesztő hálózat vol-

tak. 

2008-2010
•Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
•Királyhágómelléki Református Egyházkerület

A megyék és az eurorégió társadalmi-
gazdasági helyzetének elemzése

Erőforrások, fejlesztendő területek feltárása, 
megismerése

Civil és egyházi szervezetek fejlesztési 
szükségleteinek, azonosságainak és 
különbségeinek meghatározása

leteinek azonosságait és különbségeit. A 
projektvezető szakmai partnere, megva-
lósítója a HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központ volt.

Célok

2010-ben a kezdeményezést elindító 
két – egyházi és önkormányzati – szer-
vezet pályázatot nyert a program in-
tenzív, szervezetfejlesztési szakaszának 
megvalósítására az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap magyar-román határon 
átnyúló együttműködéseit támogató 
keretéből. A Közösséghálózat program 
kibontakozását segítő projekt közvet-
len célja 15-15 civil, egyházi szervezet 
felkészítése volt fejlődési pályájukhoz 
igazodó, a helyi igényeknek megfelelő, 
a helyi-térségi stratégiákba illeszkedő, 
eredményes és hatékony, finanszírozható 
és fenntartható programok, szolgáltatá-
sok megvalósítására. A projektben részt-
vevő 15 magyarországi szervezet a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat által 
kiírt pályázat útján került kiválasztásra, 
a 15 partiumi szervezet kiválasztásáról a 
Királyhágómelléki Egyházkerület gon-
doskodott.

A projekt fő célja a szervezetek ké-
pessé tétele Hajdú-Bihar és Bihar megyék 
társadalmi-gazdasági fejlődéséhez való 
hozzájárulásra. Az eredményeket szigorú 
indikátorokhoz kötötték a kezdeményező 
és támogató szervezetek. A legfontosabb 
sikerkritériumok a fejlesztési folyamat-
ba bevont szervezetek által beadandó 20 
pályázati program (pályázati dokumen-
táció), a létrehozandó, összesen négy 
szervezeti és egy közösség- és szervezet-
fejlesztő hálózat voltak.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mány zat és a Királyhágómelléki Re for-

Kutatás – fejlesztés

Ditzendy Károly arisztid

mátus Egyházkerület felismerte: a ci vil 
és egyházi szervezeteknek meghatározó 
szerepe lehet, illetve kell, hogy legyen 
egy-egy település, térség társadalmi-
gazdasági fejlesztésében. Az önkor-
mányzat és az egyházkerület számára 
azonban egyértelmű volt, hogy azon 
szervezetek, amelyek működése bizony-
talan alapokon nyugszik, jellemzően 
belerokkannak, mintsem megerősöd-
nének egy-egy, gazdasági értelemben is 
jelentős volumenű projekt megvalósí-
tásába. A szervezetfejlesztés tehát nem 
pusztán alapvető módszertana a pro-
jektnek, hanem annak részcéljaként is 
megfogalmazódott.

a projekt eredményei

A helyszíni tanácsadó napok alatt a 
szervezetek megvizsgálták saját helyze-
tüket, társadalmi-gazdasági környeze-
tüket, majd ezt alapul véve át-, illetve 
újragondolták jövőképüket és küldeté-
süket. Megfogalmazták az elkövetke-
zendő 8-10 év legfontosabb stratégiai 
céljait, és összeállították a stratégiához 
elvezető, a közeljövőben megvalósítan-
dó programjaik és szolgáltatásaik leltá-
rát. A hálózatfejlesztő szemináriumok 
keretében pedig kapcsolódási pontokat 
kerestek és találtak egymás helyzete, 
küldetése, céljai, továbbá szolgáltatásai 
és programjai között. Tucatjával szü-
lettek ötletek közös, határon átnyúló 
programok, projektek megvalósítására. 
A következő években ezek közül szá-
mos kezdeményezés a valóságban is 
segítette a közösségek és környezetük 
fejlődését, fejlesztését, míg mások újra 
formálódva, vagy újabb innovatív ötlet 
alapjaként éltek tovább a térségi szerve-
zetek munkájában.
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Közösséghálózat 4 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

felismerte: a civil és egyházi szervezeteknek meghatározó szerepe lehet, illetve kell, hogy le-

gyen egy-egy település, térség társadalmi-gazdasági fejlesztésében. Az önkormányzat és az 

egyházkerület számára azonban egyértelmű volt, hogy azon szervezetek, amelyek működése 

bizonytalan alapokon nyugszik, jellemzően belerokkannak, mintsem megerősödnének egy-

egy, gazdasági értelemben is jelentős volumenű projekt megvalósításába. A szervezetfejlesz-

tés tehát nem pusztán alapvető módszertana a projektnek, hanem annak részcéljaként is 

megfogalmazódott. 

 

2. A projekt eredményei 

A helyszíni tanácsadó napok alatt a szervezetek megvizsgálták saját helyzetüket, társa-

dalmi-gazdasági környezetüket, majd ezt alapul véve át, illetve újragondolták jövőképüket és 

küldetésüket. Megfogalmazták az elkövetkezendő 8-10 év legfontosabb stratégiai céljait és 

összeállították a stratégiához elvezető, a közeljövőben megvalósítandó programjaik és szol-

gáltatásaik leltárát. A hálózatfejlesztő szemináriumok keretében pedig kapcsolódási pontokat 

kerestek és találtak egymás helyzete, küldetése, céljai, továbbá szolgáltatási és programjai 

között. Tucatjával születtek ötletek közös, határon átnyúló programok, projektek megvalósítá-

sára. A következő években ezek közül számos kezdeményezés a valóságban is segítette a 

Fő (átfogó) 
cél

Részcélok

Indikátorok

A szervezetek képessé tétele Hajdú-Bihar 
és Bihar megyék társadalmi-gazdasági 

fejlődéséhez való hozzájárulásra

Szervezetek 
fejlesztése

30 szervezeti diagnózis

30 jövőkép, stratégia

30 program- és 
szolgáltatás portfolió, 

szervezetfejlesztési terv

20 kidolgozott és 
benyújtott pályázati 

dokumentáció

Hálózati 
együttműködések 

kialakítása

Bihar megyei közösség-
és szervezetfejlesztő 

hálózat 

Határon átnyúló 
szervezeti hálózatok 

3 CBC pályázat

Új programok, 
szolgáltatások 

elindítása

20 új program, 
szolgáltatás

500 résztvevő, illetve 
ügyfél

10 belső erőforrásokra 
épülő település- és 

térségfejlesztési program

A Közösséghálózat határon átnyúló 
magyar civil és egyházi szervezetek kö-
zötti együttműködés. Megjelenítjük és 
képviseljük közösségeink és szervezete-
ink értékeit és érdekeit, segítve egymás 
szerves fejlődését, céljaink elérését. 
Szakmai együttműködésünk hozzájárul 
településeink és térségeink társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez.

Hálózatunk bizalmon alapuló kö-
zösség, melyben hisszük, hogy kiemelt 
szerepe van a személyes kapcsolatok-
nak. Tagjaink egyenrangú partnerek, 
kölcsönösen felelősséget vállalunk egy-
másért. Hálózatunk értékének tekintjük 
a civil kurázsit, tagjaink sokszínű tudá-
sát, tapasztalatait, szellemi tőkéjét és 
kapcsolatrendszerét.

A hálózati együttműködés fenntar-
tása érdekében vállaljuk, hogy

–  rendszeres találkozások révén erő-
sítjük egymásban a civil kurázsit

–  tájékoztatjuk egymást szervezeti 
életünk eseményeiről

–  továbbítjuk azokat az informáci-
ókat, amelyek hozzájárulhatnak 
tagjaink küldetésének beteljesíté-
séhez

–  megosztjuk egymással sikereinket 
és nehézségeinket

–  átadjuk szakmai tudásunkat és ta-
pasztalatainkat

–  közösen teremtünk forrásokat há-
lózatunk tevékenységeire.

A hálózati feladatok ellátásában 
minden tagunk aktív szerepet vállal.

DITZENDY KÁROLY ARISZTID társadalompolitikus, közösség- és szervezetfejlesztő, pedagógus, tréner. A 
HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója.  
A szerző önmagáról, szakmai útjáról: Pályám kezdete óta a közszolgáltatásokkal, közösségi együttműködések 
fejlesztésével foglalkozom. Megjártam valamennyi gazdasági-társadalmi szektort. Kezdetben helyi, országos és 
európai civil szervezetek, valamint a kormányzati, önkormányzati munka, illetve intézmények kontextusában 
dolgoztam. Elsősorban a perszonális, később a szervezeti és szervezetközi kommunikációval, tájékoztató és 
tanácsadó tevékenységgel foglalkozó szakemberként, folyamatok és programok szereplőjeként, vezetőjeként, 
vagy szakértői, tanácsadói szerepben mind a civil szektor meghatározó szereplőivel, mind a helyi, regionális, 
országos közigazgatás döntés-előkészítő, döntéshozó és végrehajtó szinten tevékenykedő számos szereplőjével, 
testületével dolgoztam együtt eredményesen.
A közösségi IKT szolgáltatások területén szerzett piaci tapasztalatok birtokában, a központi közigazgatásban 
töltött vezetői évek után ismét a versenyszférába tértem vissza több barátommal, munkatársammal együttmű-
ködve. Munkánk fókuszába a közösségek, szervezetek, települések és térségek sikeres fejlődési pályára állításá-
nak segítését helyeztük. Társadalom- és gazdaságfejlesztési modelleket és gyakorlati megoldásokat keresünk, 
alkotunk a partnereinkkel, ügyfeleinkkel közösen megfogalmazott célok elérésére. Munkahelyem, a HROD 
Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ formabontó szervezet. Jogi forma nélküli szabad, nyi-
tott közösségi műhelyként kívánjuk megvalósítani társadalmi küldetésünket. Közösségi és szervezeti stratégi-
ánk megvalósulását a műhely vezetői által működtetett gazdasági társaság teszi lehetővé.
Elméleti műhelyekben és a „terepen”, gyakorlati munkám során az elmúlt években elsősorban a közösségi meg-
oldások, hálózatok vizsgálatával, tervezésével, fejlesztésével, megvalósításával foglalkoztam. Társadalompoliti-
kusként a multikulturális, majd interkulturális paradigma lehetőségeit, gyakorlati vetületeit vizsgáltam, alkal-
maztam. Közösségfejlesztői, képzői, tanácsadói jövőmet a közösségi, illetve egységkultúra (unikulturális para-
digma) megértésének, alkalmazási modelljeinek és helyi, illetve társadalmi gyakorlatának építésére szánom.

Kutatás – fejlesztés

Ditzendy Károly arisztid

A projekt keretében, illetve ennek kö-
szönhetően több mint 20 – részben „bel-
földi”, részben pedig a határokon átnyúló 
– pályázati program készült és került be-
nyújtásra. A pályázatok között van a Kö-
zösséghálózat folytatását célzó projekt is.

A projekt eredményeinek leghite-
lesebb összefoglalója azonban a pro jekt-
ben részt vevő szervezetek által, az utolsó 
hálózatépítő szemináriumon ös szeállított 
küldetésnyilatkozat.

a Közösséghálózat 
küldetésnyilatkozata

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor mány-
zat és a Királyhágómelléki Refor má tus 
Egyházkerület összefogása eredménye-
ként 2010-ben indult a „Közösséghá-
lózat” projekt. A megvalósítás során a 
tanácsadások és a szemináriumok ered-
ményeként a részt vevő 30 civil és egyhá-
zi szervezet elindult azon az úton, illetve 
megerősödött abbéli képességében, hogy 

településükre, térségükre is hatással lévő 
programokat, szolgáltatásokat működ-
tessenek. Identitásuk megerősödött, a 
kapcsolatok és az ismeretségek konkrét 
együttműködésekké alakultak. 

Mi, a részt vevő szervezetek képvi-
selői a további hatékony és hosszú távú 
együttműködés érdekében az alábbi kül-
detésnyilatkozatot fogalmazzuk meg.

***
A Közösséghálózat határon átnyú-

ló magyar civil és egyházi szervezetek 
közötti együttműködés. Megjelenítjük 
és képviseljük közösségeink és szerve-
zeteink értékeit és érdekeit, segítve egy-
más szerves fejlődését, céljaink elérését. 
Szakmai együttműködésünk hozzájárul 
településeink és térségeink társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez.

Hálózatunk bizalmon alapuló kö-
zösség, melyben hisszük, hogy kiemelt 
szerepe van a személyes kapcsolatok-
nak. Tagjaink egyenrangú partnerek, 

kölcsönösen felelősséget vállalunk egy-
másért. Hálózatunk értékének tekintjük 
a civil kurázsit, tagjaink sokszínű tudá-
sát, tapasztalatait, szellemi tőkéjét és 
kapcsolatrendszerét.

A hálózati együttműködés fenntar-
tása érdekében vállaljuk, hogy

–  rendszeres találkozások révén erő-
sítjük egymásban a civil kurázsit

–  tájékoztatjuk egymást szervezeti 
életünk eseményeiről

–  továbbítjuk azokat az informáci-
ókat, amelyek hozzájárulhatnak 
tagjaink küldetésének beteljesíté-
séhez

–  megosztjuk egymással sikereinket 
és nehézségeinket

–  átadjuk szakmai tudásunkat és ta-
pasztalatainkat

–  közösen teremtünk forrásokat há-
lózatunk tevékenységeire.

A hálózati feladatok ellátásában 
minden tagunk aktív szerepet vállal.
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Németh János IstvánNémeth János István

Pályázat – támogatás

Pillanatfelvételek 
az Európai Unió 

közmûvelôdési támogatásaiból

A következőkben bemutatott projektek alapvetően a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (TÁMOP) keretében kerültek megvalósításra. A jelen TÁMOP konstrukció (3.2.3.) célja 
a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek 
keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegé-
szítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. 
Ezen belül kiemelt cél a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó 
tanulás folyamatába. A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek 
nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén 
valósítja meg.

A dabasi Kossuth Művelődési Köz-
pontban 2009. október hetedikén indult, 
az Építő Közösségek – a dabasi Kossuth 
Művelődési Központ az egész életen át 
tartó tanulásért (TÁMOP-3.2.3-08/2/
KMR-2009-0009) projekt. A 2011. már-
cius 4-ig megvalósított programelemek 
során 19 féle tevékenység (csoport, 
kompetenciafejlesztő foglalkozás, tábor, 
tréning) valósult meg, összesen 341 fő 
részvételével. A különféle tevékenysé-
gek során a résztvevők 12.423 órát töl-
töttek az intézményben, illetve a prog-
ramok helyszínein. A támogatás értéke 
53 901 700 Ft volt.

Dabas
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Németh János István

Pályázat – támogatás

A projekt az alábbi komponensekből tevődött össze: 
B. komponens: oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok 
támogatása (gyermek és ifjúsági korosztály) 
Ca. komponens: digitális kompetenciák fejlesztése (hátrányos helyze-
tűek) 
E. komponens: megtartó képességet segítő közösségi programok támo-
gatása (hátrányos helyzetűek) 

az egyes komponensek eredményei 

B. komponensen belül megvalósult szakkörök, csoportok és tábo-
rok: 
Dabasi Kistérségi Amatőr Képző- és Iparművészeti Szakkör

Célcsoport: 10 - 18 éves korosztály (felső tagozat és középiskola)
Gyermek néptánc csoport

Célcsoport: 7 - 10 éves korosztály (általános iskola alsó tagozat)
Ifjúsági néptánc csoport

Célcsoport: 14 - 18 éves korosztály (középiskolások)
Képzőművészet iránt érdeklődő, tehetséges gyerekeknek fejlesztő foglal-
kozás

Célcsoport: 13 - 18 éves korosztály
Gyermek citera szakkör

Célcsoport: 10 - 14 éves korosztály (általános iskola 3-8. osztály)
Kézműves Kör – szakkör

Célcsoport: 7 - 18 éves korosztály (általános és középiskolások)
Bazsalicska citera csoport

Célcsoport: 10 - 14 éves korosztály (általános iskola 3-8. osztály)
Fotós szakmai ismeretek bővítése – foglalkozás

Célcsoport: 10 - 18 éves korosztály (általános iskola felső tagozat, 
középiskola)
Népzenei képzés

Célcsoport: 10 - 18 éves korosztály általános iskola felső tagozat, 
középiskola)
Népzenei – néptánc tábor

Célcsoport: 7 - 18 éves korosztály (ifjúsági és gyermek néptánc 
csoport, gyermek citera szakkör tagjai, népzenei képzésben részt vett 
tehetséges fiatalok)
Képzőművészeti nyári szaktábor

Célcsoport: 7 - 18 éves korosztály (a szakkörökben dolgozó és a 
képzőművészet iránt érdeklődő, tehetséges, a fejlesztő foglalkozáso-
kon résztvevők köre)

Ca. komponensen belül megvalósult tevékenység: 
- Informatikai képzés

Célcsoport: hátrányos helyzetűek
-  GYED-en, GYET-en, GYES-en lévők, vagy arról a munka világá-

ba (legfeljebb 6 hónapja) visszatérők
- roma lakosság
- megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők
- pályakezdő munkanélküliek
- regisztrált álláskeresők
-  egyszülős családban élők, három- vagy többgyermekes család-

ban élők.
Digitális kompetenciák fejlesztése: összesen 100 fő hátrányos 

helyzetű résztvevő sajátított el alapfokú informatikai ismereteket. 

E. komponensen belül megvalósult foglalkozások, csoportok, tré-
ningek: 
Építészeti értékek Dabason – csoportmunka

Célcsoport: 10 - 18 éves korosztály (felső tagozat és középiskola)
-  egyszülős családban élők, három- vagy többgyermekes család-

ban élők
- fogyatékkal élő gyerekek
- roma gyerekek.

Helytörténet, művelődéstörténet – csoportmunka
Célcsoport: 10-18 éves korosztály (felső tagozat és középiskola)
-  egyszülős családban élők, három- vagy többgyermekes család-

ban élők,
- fogyatékkal élő gyerekek,
- roma gyerekek.

Dabas természeti értékei – csoportmunka
Célcsoport: 10 - 18 éves korosztály (felső tagozat és középiskola)
-  egyszülős családban élők, három- vagy többgyermekes család-

ban élők
- fogyatékkal élő gyerekek
- roma gyerekek.

Művészetterápiás csoport – „kreatív csoport”
Célcsoport: 8 - 12 éves korosztály (alsó tagozatosok), egyszülős 

családban élők, három- vagy többgyermekes családban élők.
Mocorgó – outdoor készségfejlesztő foglalkozássorozat

Célcsoport: 8 - 12 éves korosztály (alsó tagozatosok), egyszülős 
családban élők, három- vagy többgyermekes családban élők.
Útkereső tréning – egynapos tréningek

Célcsoport: tartós munkanélküliek, pályakezdő munkanélküliek
Szülés – újjászületés tréning – egynapos tréningek

Célcsoport: GYED-en, GYET-en, GYES -en lévők
Népi kézművesség – három mesterség szaktábor

Célcsoport: regisztrált munkanélküliek, pályakezdő munkanélkü-
liek
Természetbúvár tábor

Célcsoport: egyszülős családban élők, három- vagy többgyerme-
kes családban élők, roma gyerekek.

a projekt megvalósulásának 
eredménye 

- Az iskolai oktatás minőségének fejlesztése.
- Bővült a tanulóifjúság és a felnőttek aktív részvétele a 

néptánc – népzene, magyar népi kézművesség hagyomá-
nyos értékeinek megismerésében, elsajátításában, aktív 
gyakorlásában. 

- Képzőművészeti és fotóművészeti szakkörökben, 
képességfejlesztő foglalkozásokon, illetve nyári alkotótá-
borokban bővíthették ismereteiket, fejleszthették képes-
ségeiket tehetséges tanulók – kiegészítve, elmélyítve az 
iskolai vizuális kultúraképzést, rajzoktatást. 

- A dabasi fiatalok körében bővült az érdeklődés a 
helytörténet, honismeret iránt, gazdagodtak ismereteik, 
erősödött identitásuk. 

- A hátrányos helyzetű helyi társadalmi csoportok 
tagjainak lehetősége nyílt a megfelelő életvitel praktikus 
ismereteinek megszerzésére, a megfelelő gyakorlat elsa-
játítására, a számítógép használatra és az internetezésre. 

A megváltozott élethelyzetűek segítséget kaptak az 
egzisztenciális biztonság, harmonikus családi élet megte-
remtéséhez szükséges ismeretek, magatartásformák meg-
szerzéséhez, illetve elsajátításához. 

(http://www.kmkdabas.hu/node/4) 
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Németh János István

A Jókai Mór Művelődési Központ, 
Pápa TÁMOP 3.2.3./ 08/2 kiírásra be-
nyújtott „TUDÁS-SZÍN-TÉR; Közműve-
lődés a közoktatásért. 

„A Jókai Mór Művelődési Központ 
projektje a Pápai kistérségben” címet 
viselő projektet a Bíráló Bizottság tá-
mogatásra érdemesnek ítélte, a projekt-
tervet módosítás nélkül elfogadta, így a 
JMK 100 000 000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült.

Az elnyert 100  000  000 Ft-os tá-
mogatás közel 10%-ából fejleszthet-
ték eszközállományukat.

A JMK-t humán erőforrás- és esz-
közfejlesztéssel alkalmasabbá tették az 
egész életen át tartó tanulás formáinak 
széles körben való terjesztésére.

Javították a közoktatás hatékonysá-
gát nem formális és informális oktatá-
si-nevelési szolgáltatásaikkal, intézmé-
nyük látogatottsága nőtt.

Létrehozták a kistérségben elérhető 
képzési szolgáltatások adatbázisát, me-
lyet a projekt önálló honlapján (http://
tudasszinter.jmkpapa.hu/kepzesek) fo-
lyamatosan frissítettek.

Minden program ingyenes volt az 
elnyert támogatásnak köszönhetően, 
ezek egy része, 7 féle program a pápai 
kistérség 21 településén is elérhető volt.

2010 nyarán 3 komponensben ötféle program valósult meg (166 fő, 334 óra):

B komponens:
„Kenderkóc” – népi kézműves foglalkozások
Hagyományok Hegye – hagyományőrző és természetvédelmi foglalkozások
„Szűkebb pátriánk” – helytörténeti szakkör
Nemzetek találkozása
Ifjúsági Képzőművészeti Szakkör
Interaktív tárlatvezetés
„Dédapáink muzsikája” népzenei szakkör

E komponens:
„Az én világom” – tárgyalkotó program cigány gyerekeknek
„Szívem tudja, lábam járja” – gyermek cigány néptánc szakkör 

–  Ifjúsági képzőművészeti tábor
–  „Tánc-Lánc” nyári tábor
–  Fürkész tábor
–  Lovári nyelvtanfolyam
–  Tehetséggondozó és identitás-erősítő táborok cigány gyerekeknek

Eddig összesen 35 féle programon 10 527 fő vett részt 2785 órában.
Az óvodáknak és iskoláknak kínált programok többsége folytatódik, újak a 

2010/2011-es közművelődési évadtól:
–  Musical tábor középiskolásoknak
–  Hagyományok Hegye programban: Avarok hegye c. hagyományőrző fog-

lalkozás
–  Környezetvédelmi közvélemény-formáló akció – faültetés.

Továbbá:
–  egy kollégánk részt vett drámapedagógiai továbbképzésen
–  szintén egy fő gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek továbbkép-

zésen
–  hátrányos helyzetűeknek szerveztünk számítógépes képzést
–  angol nyelvtanfolyamot
–  álláskeresési technikák tréninget.

Új programelemek hátrányos helyzetűeknek:
Életvezetési programok:

–  „Jó, ha tudod!” – életvezetési programok
–  Szülők iskolája – konfliktuskezelési tréning
–  Hagyományápoló és identitás-erősítő cigány program
–  „Eszterlánc” – kézműves tárgyalkotó tanfolyam
–  (http://www.jmkpapa.hu/index.php)

Pályázat – támogatás

Pápa
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 „A Lenti Városi Művelődési Központ 
a non-formális és informális tanulás 
szolgálatában” TÁMOP – 3.2.3 – 08/2 – 
2009-0010 2009. szeptember 1. – 2011. 
február 28. 

A Városi Művelődési Központ 
84.410.714 Ft támogatásban részesült.

A projekt átfogó célja:
A közoktatási rendszer hatékonysá-

gának a közművelődés eszközeivel törté-
nő javítása, ennek érdekében a gyermek 
és ifjúsági korosztály bevonása a formá-
lis oktatást támogató és kiegészítő infor-
mális tanulási programokba, szolgáltatá-
sokba, gazdagítva a térség kínálatát.

Az iskolarendszeren kívüli felnőtt-
képzési hálózat kiterjesztése, és Lenti 
mellett minél több település bevonása a 
fejlesztésbe, amely hozzájárul a telepü-
lések népesség-megtartó képességének 
növekedéséhez.

A pályázat közvetlen célja:
A Városi Művelődési Központ al-

kalmassá tétele az „új” tanulási formák 
alkalmazására, melynek eredményeként 
elterjednek e tanulási formák, az intéz-
mény látogatottsága nő, a formális okta-
tás hatékonysága emelkedik.

Az intézmény nem formális és infor-
mális nevelési-oktatási szolgáltatásainak 
fejlesztése, az egész életen át tartó tanu-
lás tartalmainak és résztvevői körének 
bővítése, az iskolán kívüli közművelődé-
si programok megvalósítása.

A lakosság digitális és nyelvi kompe-
tenciáinak fejlesztése, amelytől elhelyez-
kedési esélyeinek javulása várható.

A projekt célcsoportjai:
Közvetlen célcsoportok egyrészről 

a város és vonzáskörzetének 10-18 éves 
tanulói, másrészről a Lenti kistérség-
ben élő hátrányos helyzetű felnőttek. 
Közvetett célcsoportot alkotják a kép-
zők, a szakkörök és foglalkozásvezetők 
valamint az együttműködő partnerek, 
mint intézmények.

A projekt együttműködő partnerei:
Arany János Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szak-

középiskola
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola 

és Szakiskola
A projekt két komponenséhez (B, 

Ca, Cb) kapcsolódó programelemek a 
megfogalmazott célokkal összhangban 
valósultak meg.

Az intézmény a gyermek és ifjúsági 
korosztály bevonását az informális tanu-
lási alkalmakba szakkörök, tehetséggon-
dozó és felzárkózató foglalkozások szer-
vezésével valósította meg. A 35 különféle 

szakkör 30 órás foglalkozásai 2009 októ-
berében indultak és 2010. május 31-én 
fejeződtek be. 358 általános és középis-
kolás tanuló 1050 kompetenciafejlesztő 
alkalommal bővítette ismereteit a képző-
művészet, az anyanyelv, az idegen nyelv, 
a honismeret, a helytörténet, a kom-
munikáció, a média (újságírás, fotózás, 
filmezés), a mozgásművészet, az infor-
matika és a természettudományok terü-
letén. A 2010. június 7-én megrendezett 
szakkörzáró rendezvényen kiállítás ké-
szült a kézműves, a képzőművész, a fotó 
csoportok alkotásaiból, kulturális műsor 
keretében mutatkoztak be a néptánc, a 
világ táncai, a modern tánc, a kommu-
nikáció és a színjátszó közösségek tagjai, 
valamint megjelent az újságíró szakkör 
egyszeri kiadványa a Lenti Hírmondó. 

A kreatív műhelymunka nyári tá-
borok formájában folytatódott. A 8 kü-
lönféle 6 napos bentlakásos tábor 2010 
nyarán valósult meg Nován a Csicsergő 
Táborban. Az ökológiai, a média, a nép-
tánc, a honismereti, a kommunikációs, a 
kreatív, az angol és német nyelvi tábor-
ban összesen 160 tanuló vett részt. A 
szabadidő hasznos eltöltése mellett a tá-
borlakók napi 4 illetve 5 óra kompeten-
ciafejlesztő foglalkozáson is részt vettek.

2010 májusában indultak és 2010. 
október 31-én zárultak le a hátrányos 
helyzetű felnőttek részére szervezett 
képzések. A hallgatók részére ünnepé-
lyes keretek közt a tanúsítványok átadá-
sára 2010. október 28-án került sor. A 12 
db informatikai képzésen (képzésenként 
50-50 óra) 96 fő, a 12 db nyelvi képzé-
sen (képzésenként 60-60 óra) 109 fő vett 
részt. Rédicsen, Zalabaksán, Csesztre-
gen, Gutorföldén digitális kompetenciák 
fejlesztését szolgálták az informatikai 
képzések, míg Pákán és Csesztregen a 
nyelvi kompetenciák fejlesztése valósult 
meg angol és német nyelvből kezdők ré-
szére. Lentiben kezdő szintű angol, né-
met szlovén, horvát, olasz, cigány nyelvi 
képzések, valamint haladó angol és né-
met nyelvi kurzusok valósultak meg.

A projekt keretében korszerű számí-
tástechnikai, irodatechnikai és prezentá-
ciós eszközök beszerzésére is sor került.

Működik a pályázat keretében ki-
fejlesztett intézményi honlap (www.
vmklenti.hu) és a művelődési köz-
pont e-learning portálja (http://www.
vmklenti.hu/elearning/), amelyről az 
egyes non-formális képzési alkalmak 
anyagai elérhetők. Az eredmények, a 
tapasztalatok és a pozitív visszajelzések 
birtokában kerestük az új források be-
vonásának lehetőségét munkánk foly-
tatásához. A közelmúltban benyújtásra 
került Körhinta – Ifjúsági közösségfej-
lesztés a Lenti kistérségben című pályá-
zatunkban is hasonló célok magvalósítá-
sát fogalmaztuk meg.

Összefoglalóan megállapítható, hogy 
mindhárom projekt sikeresen lezárult, 
már fenntartási szakaszban van.

Pályázat – támogatás

Dr. NÉMETH JÁNOS ISTVÁN kultúrakuta-
tó, a Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai 
és Fejlesztési Főosztálya vezetője. 1986-ban 
az ELTÉ-n bölcsészettudományi doktori cí-
met szerez. Több mint húsz éve részt vesz 
a művelődésszervezők egyetemi, főiskolai 
képzésében. Három könyvet publikált, ezek 
közül A kultúra üzenete 3.0 (Mikszáth Kiadó 
– MMIKL, 2003), valamint a Magyar közmű-
velődésről (Arcus Kiadó, 2012) címmel megje-
lent könyvek ismertek a közművelődési szak-
emberek és művelődéskutatók körében.

lenti
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Ma, amikor egyszerre újulnak meg 
rendszerek és felfogások, „fundamen-
tumok és vértelkek”,1 irányok is, fontos, 
hogy azokkal a fogalmakkal, melyek a 
szakmánkat meghatározzák és pozí-
cionálják, tisztában legyünk. Ha ezt a 
rendrakást nem tesszük meg magunk 
körül, akkor hiába terítjük le egy újabb 
lepellel a rendetlenséget, mert az újra-
képződik, mint az illegális szemétlera-
kók, ahová már csak megszokásból is 
leteszik az emberek a szemetüket, hiába 
takarítják el azt mások. 

Ebben a munkában csak néhány 
meghatározó fogalommal foglalkozom, 
remélhetőleg többen, több másikkal 
folytatni fogják. Olyan fogalmakkal, 
amelyek tisztázása hozzásegít ahhoz, 
hogy a helyi közösségek – ahogyan 
Ditzendy Károly Arisztid fogalmazott 
cikkében2 – globális kihívásokra adhas-
sanak helyi válaszokat. Megpróbálom 
bemutatni, hogy egy alapvető fogalom 
hogyan jelenik meg a mindennapokban, 
illetve egy olyan rendszerben, amelytől 
várják, hogy fenntarthatóvá tegye a kul-
turális örökségek létét.

A fogalmak, melyeket a fenti témá-
val kapcsolatban felidézek, igen szer-
teágazóak, ha arra gondolunk, hogy 

magára a kultúra fogalmára több mint 
háromszáz meghatározás született. Az, 
hogy a helyi érték, illetve maga az érték 
fogalma pedig még problematikusabb 
a szubjektivitása miatt, csak nehezíti a 
dolgunkat. Amit mindenképp értelmez-
nünk kell a fenti témával kapcsolatban, 
a turizmus, hiszen olyan programok 
kidolgozása a cél a legtöbb településen, 
amely elsődlegesen a helyi közösség-
nek, de másodlagosan a helyben őrzött 
emlékek megismerésére fogékony, ezért 
utazni is hajlandó közönség számára is 
megvalósítható. Ezáltal segíti a helyben 
értékként kezelt dolgok hasznosulását.

Kultúrakutatók, antropológusok, 
néprajzosok, történészek, régészek sok-
féleképpen értelmezik a kultúra fogal-
mát. Amely fogalommagyarázat talán 
a legjobban kifejezi, az a következő: a 
kultúra vagy civilizáció, tágabban vett 
etnográfiai értelemben, az a komplex 
egész, amely magába foglalja a tudást, a 
hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a tör-
vényt, a szokást és minden más képes-
séget és sajátosságot, amelyre az ember 
a társadalom tagjaként tesz szert.3 Te-
hát mindenképp közösséget feltételez, 
és annak működésére adott válaszok 
összessége az, ami kultúraként megfo-

galmazható. Ezt minden esetben szem 
előtt kell tartani.

Mivel a társadalmunk az elmúlt né-
hány évtizedben szinte teljesen atomi-
zálódott, nem tud megegyezésre jutni az 
érték fogalmában és a fogalom tárgyia-
sultságában sem, ezért előállt a mára tan-
meseivé vált béka esete.4 A globalizált tár-
sadalomban az ember, mint egyén jelenik 
meg, így az egyes ember magának alkotja 
meg a saját értékfogalmát, míg egy közös-
ség a tagjainak teszi ugyanezt, ám ezek a 
közösségek azok, amelyek az individua-
lizmus által igen terheltek, ha egyáltalán 
vannak élő, szerves közösségek. Sajnos 
egy olyan probléma is felerősödött, amely 
egy olyan valaminek a hiányát jelenti, me-
lyet Clifford Geertz, mint kulturális rend-
szert definiált, ez pedig a józan ész.5

„Haszonvét”*

kulturális helyi értékeink hasznosulása ma

KuKuCs Program
Balmazújvároson

m. Tóth Jánosm. Tóth János

Helyi érték

* vét (főnév) A hozzájutás, részesedés, vásárlás cselekedete, tárgya, vagy eredménye; vétel, vevés (húsvét, részvét, utánvét, búcsúvét, haszonvét).
1  Györffy István: Az alföldi parasztház c. könyvéből: … „az alföldi magyar fundamentumot sem igen rak”.  … „a tető két végén, a mestergerenda 

alatt egy kis vértelket (oromfalat) hagytak.”
2  Ditzendy Károly Arisztid: Társadalompolitika és közösségi művelődés: új kihívások – Vázlatok a közösségi művelődés új útjaihoz In: Szín – Közösségi 

Művelődés 17/5.
3  Burnett Tylor, Edward: Primitiv culture (London 1871.) In.: Paul Bohnann – Mark Glazer szerk.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, 

1997.
4  A történet arról szól, hogy ha egy békát a forró vízbe dobunk, akkor az kiugrik, de ha hideg vízbe tesszük, és elkezdjük azt melegíteni, akkor megfő. Ne-

vezhetjük a folyamatot globalizációnak is, így mégis érthetőbb.
5  Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, 1994. 217-304 p.

A mai vidéki társadalom, ezt a szerves 
közösség adta erejét még nem vesz-
tette el teljesen. Ezek azok a közös-
ségek, amelyek nemcsak maguknak, 
hanem a tágabb, helyi társadalom szá-
mára is meg tudják fogalmazni, hogy 
a saját környezetükben melyek azok 
az elemek (szellemi, fizikai), amelyek 
értékként jelennek meg.
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Fontos, hogy ezekhez mindig kap-
csolódik jó irányú emberi tulajdonság, 
mint a büszkeség, tisztelet, megbecsü-
lés stb. Így az érték valaminek megbe-
csült volta: valamely anyagban, tárgy-
ban, eszközben az a jelleg, tulajdonság, 
hogy valamely szükségletet elégít ki, 
és az egyén vagy a társadalom részéről 
megbecsülésben részesül. Ha személy-
ben, közösségben, emberi cselekvésben, 
alkotásban gondolkodunk, akkor a tár-
sadalmi élet és a kultúra szempontjából 
becses, s ezért az egyéntől és a közös-
ségtől nagyra tartott tulajdonság.6

Hogy ez valóban értékként tudjon 
megjelenni, ahhoz kell egy területileg is 
behatárolható egység, melyben az kelet-
kezett, annak a területnek a sajátja. Így 
már el is érkeztünk ahhoz, hogy miért 
és miként határolhatók el a Kárpát-me-
dencében egyáltalán tájegységek. Azért, 
mert ugyanazon szabályrendszereken 
belül olyan kulturális jegyeket, változa-
tokat hordoznak, melyek egyrészt meg-
különböztetik a körülötte levő terüle-
tektől, másrészt azok abban a kontex-
tusban csak ott találhatóak meg. Így a 

helyi érték fogalmát mindjárt könnyebb 
is körbehatárolni.

A helyi érték úgy értelmezhető, 
hogy egy helyi közösség által nagy-
ra tartott tulajdonsággal felruhá-
zott anyagi vagy szellemi termék.

A helyi közösség értelmezése pedig 
számomra a következő, mely néprajzi 
meghatározásból indul, de minden te-
rületre aktuális: a társadalom tagozó-
dásának fontos rendezőelve a lakóhely, 
ami nem csupán térbeli, hanem lokális 
társadalomszervezeti meghatározottsá-
got is jelent. Olyan társadalom ez, ahol 
mindenki tudja a helyét a lokális hie-
rarchiában, ahol az emberek személyes 
ismeretségben, napi, gyakori kapcsolat-
ban állnak egymással.7 Helyi értékként 
pedig az fogható fel, amelyet a helyi 
közösség egy, a kulturális sajátosságból, 
annak meghatározójaként létrejött élet-
helyzetre való reagálásként, válaszként 
adott (dal, zene, tánc, mese, díszítő-
művészet, tárgyi kultúra). Értékké ezek 

a válaszok akkor válnak, amikor azt az 
adott közösség többsége elfogadta, azt 
a használatával, formálásával szentesí-
tette.

Ezeknek a feltárása alapja a sok-
irányú fejlesztéseknek. Ha ezeket egy 
közösség összegyűjti, akkor azokat egy-
részt a mai intézményesült formák szá-
mára is átadhatóvá tudja tenni (oktatási 
intézmények, alkotócsoportok, egyéb 
kisközösségek – akik a legtöbb helyen 
a közművelődési intézmény szárnyai 
alatt működnek –, civil szervezetek), 
másrészt a településen egyéb irányú, 
akár infrastrukturális fejlesztések alap-
jait is jelenthetik. Ugyanis Mindenképp 
mellette kellene állnia a humán fejlesz-
téseknek is az infrastrukturális mellett, 
ez által a fejlesztések elfogadottsága is 
növekedne az adott településen. A kö-
zösség büszke lesz rá, megerősíti benne 
a bizalmat a fejlesztő iránt. Elgondol-
kodtató, hogy egy-egy tanulmányért, 
amelyet a pályázatok benyújtásához 
készíttetnek az önkormányzatok, meny-
nyit fizetnek, miközben nem túl sok 
településnek van történeti, néprajzi, 
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6   Bárczi Géza – Országh László et al.: A magyar nyelv értelmező szótára. Harmadik kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 443-444.
7  Fél Edit 1948. In.:  Magyar Néprajz VIII. Társadalom



16

w
w

w
.e

r
ik

a
n
e
t
.h

u

népismereti monográfiája. Ha ezeket 
elkészítenék – ugyanezekből a forrá-
sokból is lehetséges, és akkor már a 
szakemberek is foglalkoztatva vannak, a 
diákoknak megvan a terepgyakorlat stb. 
–, akkor egy ilyen munka sokkal jobban 
hasznosulhatna, nem csak egy adott te-
vékenység megvalósításához lenne kap-
csolható. De ha nem is monográfia, ak-
kor is lehetne egy tudományos igénnyel 
megírt füzet-, kiadványsorozat, amely 
már a helytörténet iránt érdeklődők-
nek, az adott településre látogatóknak 
is forrásként szolgál a település megis-
merésében. És itt máris kapcsolódunk 
a turizmushoz, mely területen szintén 
kamatoztatható ez a folyamat és a prog-
ram, mely ehhez az értékfeltáráshoz, 
-bemutatáshoz kapcsolódik.

A tanulmánynak nem célja, hogy 
végletekig kibontsa a fentiekben meg-
határozásra került fogalmakat, hanem 
inkább az, hogy ezek tisztázásával a 
megértését segítse annak a folyamat-
nak, amely életre hívta a következőkben 
ismertetett programot.

Helyi közösség 
és turizmus

Sokan kapcsolni szeretik a progra-
mokat mindig valamilyen „turisztikai” 
eseményhez, illetve a meglévő erőfor-
rásaikat tekintik a turisták célpontjá-
nak. A legtöbb esetben ezek statikusan 
állnak önmagukban, nem kapcsolódik 

hozzájuk egyéb esemény, vagy ha igen, 
akkor csak időszakosan. Ez egyébként 
fakad már magából a turisztikai fo-
galomrendszer hozzáállásából. Mely 
szerint turizmus alatt egyrészt az em-
ber állandó életvitelén és munkarend-
jén kívüli valamennyi helyváltoztatást 
és tevékenységet értjük, bármi legyen 
azok konkrét indítéka, időtartama és 
célterülete. A turizmus másrészt az 
ezzel kapcsolatos igények kielégítésére 
létrehozott anyagi-technikai és szerve-
zeti feltételek, valamint szolgáltatások 
együttese.

Ez a fogalom tehát igények kielé-
gítésére jött létre. Mára ez egy akkora 
rendszerré vált, amely sajnos „átesett 
a ló túlsó oldalára”. Mivelhogy ebbe a 
fogalomba gyakorlatilag minden bele-
fér, amit az ember végez a munkáján, 
és a háztartásában foglalatoskodáson 
kívül, így egy olyan iparág jött létre, 
melynek sajnos nem a helyi érték és 
közösség alapú – mondjuk így – „ter-
mék” a fontos, hanem hogy e mellé 
milyen infrastruktúrát képes tenni. 
Természetesen hatalmas fejlesztések-
kel, amelyek a legtöbb esetben fenn-
tarthatatlanok. A hangsúly mára az 
infrastruktúrán van. Az már másodla-
gos szempont, hogy azt a közösséget, 
mely egyébként az alapjait tette le an-
nak a bizonyos értékként kezelt dolog-
nak, amelyre fejlesztenek, kihagyják az 
egészből. Senki nem gondol arra, hogy 
az egész folyamatnak fordítva kellene 
működni. Mégpedig úgy, hogy a helyi 
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közösség megerősítésével, értékítéle-
tének, -rendjének a visszaállításával 
fejlődhetne az a „termék” „termékké”. 
Ha erős a közösség, képes arra is, hogy 
az értéke mellé létrehozza a szervesen 
működő infrastruktúrát.

A kulturális turizmust már cizellál-
tabban fogalmazza meg az erre vonat-
kozó stratégia. 

A kulturális turizmus olyan piacké-
pes turisztikai termék, amely iránti ke-
reslet fő motivációi az anyagi- (tárgyi) 
és szellemi értékek megismerése. Te-
matikus elemei az alábbiakhoz kapcso-
lódnak: épített örökségek, világörökségi 
helyszínek, nemzeti és történelmi em-
lékhelyek, szellemi örökségen alapuló 
vonzerők (múzeumok, gyűjtemények, 
könyvtárak, színházak, rendezvény-
helyszínek, történelmi személyekhez 
köthető emlékek), tematikus útvonalak, 
hagyományok megismerése, turisztikai 
vonzerőt jelentő rendezvények, vallási, 
hitéleti motivációjú utazások, kortárs 
kultúra és kreatív kultúra.8

Itt is többször találkozunk a kultúra 
fogalmával. Hozzáteszem, ha kulturá-
lis turizmus, akkor arra irányul, hogy a 
helyi társadalom „hitét, a művészetét, 
az erkölcsét, a törvényeit, a szokásait és 
minden más képességét és sajátosságát, 
amelyre az ember a társadalom tagja-
ként tett szert” megismerje, és azt, amit 
ez által létrehozott. 

Eszerint más irányú a kulturális tu-
rizmus a tömegturizmussal szemben!

A jelenlegi rendszerben működő 
kulturális turizmusban is, mint a tö-
megturizmusban, a turisztikai szakem-
berek, szakértők, kutatók szempontjá-
ból, minden esetben erősebb a keresleti 
oldal, és a kínálati oldalt mind ehhez 
akarják alakítani, a fejlesztéseket ennek 
a szemléletnek alárendelni. Ez megfe-
lel a tömegkommunikációs folyamatok 
által gerjesztett, Durkheim-i kulturális 
szociológia egyik alapvetésének, misze-
rint: „kulturális kódok kreatív felhasz-
nálásával a társadalom és a média rítu-
sain keresztül egymással rivalizáló, új, 
profán mítoszok születésének (bulvár 
– M.TJ) vagyunk tanúi napjainkban is. 
Ezeken keresztül éljük át és értelmez-
zük a társadalom morális problémáit, 
és ezekből választjuk ki a társadalom 
többsége, de sohasem az egésze szá-
mára a leginkább elfogadható magya-

  8  Kulturális Turizmus Fejlesztési Stratégia – ÖM Turisztikai Főosztály 2009.
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rázatokat.”9 Tehát mind igényeket akar 
kielégíteni, melyeket nem az organikus 
közösségek támasztanak tagjaik elé, ha-
nem egyéb külső tényezők, melyek a tö-
megek felé hatnak, és a legnagyobb tö-
meget képviselők a célcsoportja, ezért a 
kommunikációját és jelképrendszerét a 
végletekig egyszerűsíti, banálissá teszi, 
hogy mennél több embert a befolyása 
alá vonhasson, hogy az érték megítélé-
sét ezen a „szűrőn” keresztül engedje át.

Az a meglátásom, hogy a szakmánk 
tudja igazi tartalommal megtölteni a 
turizmus rendszerét is azáltal, hogy a 
helyi közösségeket segíti, hogy azok be 
tudjanak abba kapcsolódni. A telepü-
léseken kulturális és közösségi cent-
rumként megjelenő intézményeknek ez 
feladata is. Még inkább előnye, hogy ez 
egy kiépített, működő rendszer, mely-
nek fontos funkciója az értékfeltárás, 
megőrzés és átadás. Nem kifejezetten 
hagyományőrzésről van szó, hiszen 
Halmos Béla szavaival élve: „a népha-
gyományt nem kell őrizni, hiszen nem 
rab, nem kell ápolni, mert nem beteg. A 
néphagyományt meg kell élni.” 

Meggyőződésem, hogy a szakmánk-
nak nem az a feladata, hogy csak kielé-
gítse a jelenlegi tömegfolyamatok folyo-
mányaként támasztott, létrejött igénye-
ket, hanem teremtse meg azokat a saját 
eszközrendszerével. Segítse munkájával 
azokat a közösségeket, amelyek képesek 
értéket létrehozni, a meglévőt értékként 
kezelni. De a fontossága az organikus 
fejlődésben van, abban, amit létrehoz-
nak a közösségek, és ezt hajlandóak 
másnak is megmutatni. Így érhető el a 
legoptimálisabb állapot, mely a helyi 
közösség és a turizmus rendszere kö-
zött létrejöhet.

Programunk 
elôzménye

A program kitalálásakor serken-
tett bennünket, hogy a környékünkön 
nincs olyan programcsomag, mely a 
lehető legnagyobb körben lefedné a 
fellelhető erőforrásainkat. Egy olyan 
program kitalálása volt a cél, ahol a 

kulturális örökségünkre rá tudunk épí-
teni egy olyan rendszert, mely a mai 
kor elvárásainak megfelelően, emészt-
hetően tudja tálalni a kulturális érté-
ket, és talán rá is irányítja egy kicsit a 
helyi közösségek figyelmét. A kidol-
gozáskor szempont volt, hogy több 
ágazatban működő tevékenységek is 
integrálva legyenek, mint a vállalkozói 
szféra, a kulturális intézményhálózat 
(múzeum, emlékhely, könyvtár, köz-
művelődési intézmény), civil szféra, 
kézművesek. Lényeges volt az is, hogy 
könnyen adaptálható legyen más terü-
letek, települések számára is. 

Azt tapasztaljuk általánosságban 
– vannak azonban kimagasló szellemi 
töltettel rendelkező programok is –, 
hogy számos esetben a kulturális, főleg 
épített örökségeink kizárólag önállóan 
állnak termékként (gondoljunk a vá-
rainkra, ahol legtöbb esetben maga a 
vár megtekintésének élményével lehet 
csak beérni, legtöbbször nem kapcso-
lódik hozzá olyan foglalkoztató prog-
ram, mely kiaknázza a programlehe-
tőségeket) a turizmusban. A turiszti-
kai programcsomagok mindig nagyon 
szép ívet írnak le, hogy mit mivel lehet 
összekapcsolni a hasznos kikapcsoló-
dás érdekében, de azt tartalommal már 
nem mindig látják el, és a résztvevők 
nincsenek – a csomagkidolgozó közve-
títésével – összehozva. Egy kulturális 
út kidolgozásakor nem térképezik fel 
kellőképpen a lehetőségeket, és a szer-
vezőmunkát a tartalomkialakítással 
együtt kihagyják (ennek a folyamatnak 
vet véget egyébként az, hogy turiszti-
kai térségek önálló desztinációt10 hoz-
hatnak létre, sőt ez most már támoga-
tott is, hazai társfinanszírozású euró-
pai uniós forrásokból). 

De mindezt meg kell előzze egy 
leltár létrehozása, mely a helyi, térségi 
értékeket számba veszi. Magyarorszá-
gon az összeshez képest nagyon kevés 
településen készült „leltár” a kulturális 
örökségekről, sajátosságokról (hívhat-
juk monográfiának is), illetve ha van is, 
azt nem aktualizálják, azok bemutatá-
sának lehetőségeire senki nem dolgo-
zott ki egységes programot. A Magyar 

Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja 2003-tól 2010-ig 
jelentette meg a tizenkét Kárpát-me-
dencei régióinak természeti, társadal-
mi, települési és gazdasági állapotáról 
szóló sorozatot, mely jó kiindulásként 
szolgál, hogy módszereit alkalmazva 
egy-egy település, tájegység monogra-
fikus igényű, fejlesztési szándékokban 
is felhasználható munkái szülessenek.11 
Ennek koordinálása is lehetne – a régi 
új közigazgatási rendszer szerint – egy 
járási központi kulturális intézmény 
egyik feladata. Ha ez megvan, akkor le-
het adaptálni a programot, bármilyen 
kulturális örökségre (épített, szellemi, 
természeti) vagy több összekapcsolá-
sára. Ennek a gondolatnak a kikristá-
lyosodását elősegítendő, egy TÁMOP 
pályázat keretében szaktábort szervez-
tünk múlt év elején néprajzos egyete-
mi hallgatók közreműködésével, helyi 
fiatalok bevonásával annak érdekében, 
hogy minden érték össze legyen gyűjt-
ve, fel legyen térképezve, legyen doku-
mentálva, és szülessenek erről írások, 
szakdolgozatok. Ezt a tábort ezután 
is minden évben megszervezzük. Ez 
jó egyrészt a diákoknak, hiszen terep-
gyakorlatukat e tábor keretében tölt-
hetik – intézményünk és a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszéke között 
létrejött megállapodás értelmében –, 
a Hortobágy kapujában. Másrészt jó a 
településnek, hiszen az eddig még fel 
nem tárt kulturális értékek is napvi-
lágra kerülnek. Az iránymutatást eh-
hez meg tudják adni a helyi kulturális 
intézmények (ez egyébként dolguk is), 
meg tudják szervezni az ottlétet, meg 
tudják mondani, hogy kihez, kikhez 
menjenek „beszélgetni”, „gyűjteni”, mi-
lyen témában kik a kompetensek. Ez 
már elindíthat egy olyan folyamatot 
is, amikor teljes társadalomelemzésre 
törekedhetünk, és a gyűjtések feldol-
gozásával olyan válaszokat kaphatunk 
mai társadalmi problémákra, melyek 
voltak már népünk életében, és alkal-
mazhatóak a mai mindennapokban 
is. Ezeket a kezdeményezéseket egyéb 
formákban is támogatni kellene, főként 
nemzeti forrásokból.

  9  Császi Lajos – A rituális kommunikáció neodurkheimi elmélete és a média In.: Szociológiai Szemle 2001 3-15.p.
10  A desztináció fogalma: Turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, amit a turista vagy annak egy csoportja látogatásra kivá-

laszt, és amit a turisztikai kínálati oldal piacra visz, értékesít. (WTO, 1993) Desztináció, a turista szemszögéből: „élmények ígérete”. Desztináció, a szol-
gáltatók oldaláról: turisztikai fogadó terület (tudatosan, hálózatba szervezett szolgáltatások), a versenyre, a vevőigényekre irányuló, fókuszáló turisztikai 
együttműködés. (A Szerk.)

11  A Kárpát-medence régiói 1-12. 2003-2010 Budapest – Pécs, szerk.: Horváth Gyula, Hajdú Zoltán, Rechnitzer János, Beluszky Pál, Nagy Imre, Baranyi 
Béla, Nagy Gábor, Szirmai Viktória
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Minden településen vannak épített 
örökségelemek. A program ezek be-
mutatására, ha több is van, összekap-
csolására ad lehetőséget. A program 
aktív részvételt igényel a résztvevők-
től. Elsősorban a fiatal korosztályt és a 
családokat célozza meg.

A programunk elnevezése – 
Kurgán12 Kutató Csoportmunkák 
(KuKuCs) – épített örökségelemekhez 
kötődik. Ezek az Alföldet beterítő hal-
mok (tévesen kunhalmok). Ezek létére 
épül programunk.

a halmokról

A kunhalmok első szabatos de-
finícióját Györffy István fogalmazta 
meg 1921-ben. Állítása szerint a kun-
halmok „5-10 méter magas, nem nagy 
területen fekvő, messziről lapos, kúp 
vagy félgömb alakúnak látszó emelke-
dések, amelyek legtöbbször víz mel-
lett, de ármentes helyen terültek el, s 
nagy százalékban temetkezőhelyek, 
sírdombok, őr- vagy határhalmok”.13

Tóth Albert, a kunhalmok elkö-
telezett kutatójának meghatározása 

szerint „kunhalomnak” tekinthetünk 
minden olyan mesterségesen kelet-
kezett, a térszínből érzékelhetően jól 
kiemelkedő magaslatot, ami kelet-
kezési korától, funkciójától, földrajzi 
fekvésétől függetlenül „halomszerű” 
formakincse a síksági tájnak”14. Erede-
tük kapcsán számos vita bontakozott 
ki még a XX. században is. Egyesek 
úgy vélték, hogy a halmok természe-
tes eredetű képződmények az Alföl-
dön, amelyek egykori tengerelöntés, 
vagy a szél, a jég munkája nyomán 
keletkeztek. Napjainkra a vita eldőlt, 
a régészeti, talajtani vizsgálatok egyér-
telműen megállapították a kunhalmok 
mesterséges eredetét. A kunhalmok 
azonban elsősorban régészeti objek-
tumok, noha többségük feltáratlan. 
Mégis, különleges értéket képviselnek, 
hiszen egy-egy tell (lakódomb) akár 
már a kőkor embere által megült te-
lepülés emlékeit is magában rejtheti, 
és akár évezredeken át folyamatosan 
otthont adva az egykori embereknek 
őrizte meg az emberiség kultúrájának 
egy-egy értékes szeletét.15

Bede Ádám egyesíti a fenti nép-
rajzi és régészeti szemléletet: „nem 

m. Tóth János

egyszerűen régészeti lelőhelyek, más 
szempontból is felbecsülhetetlen kul-
túrtörténeti kincseink. Hozzájuk tör-
téneti mondák, néphagyományok, 
hiedelmek fűződnek; nevük régi fal-
vak, események, határrészek, vizek, 
növények, állatok, személyek emlékét 
őrzi; lejtőiken értékes növénytársulá-
sok húzódnak meg; ősi vizeket, utakat 
kísérnek, régi határok nyomvonalai 
haladnak át rajtuk, ősi településeket, 
középkori templomokat rejtenek ma-
gukban...”. Tanúskodnak a letűnt ko-
rok emberének a tájhoz fűződő kap-
csolatáról, életmódjáról, ugyanakkor 
meggyőzően vallanak az egykori vízi 
világról is.16

Környékünk, azaz Balmazújváros 
határának nevezetesebb halmai: Kár-
hozat, Vinnyó, Brassó, Tök, Filagória, 
Nagy Szálka, Nyíregyháza, Meggyes, 
Nyerges, Templomos, Kis- és Nagy 
Tacsiló.

KuKuCs (Kurgán 
Kutató 
Csoportmunkák) 
program 
– konkrét példa

A program első elemeként lovas-
fogattal – és így már az egyre jobban 
eltűnő magyar fogatos hagyományokat 
is éltetjük – vagy gyalogtúra keretében 
(ebben az esetben természetesen az 
összes többi helyszín elérése is így tör-
ténik) ellátogatunk az egyik kiválasz-
tott halomhoz, ahol megismerkednek 
a résztvevők a halom történetével, kul-
turális, természeti értékével, a hozzá 
kapcsolódó folklórhagyományokkal. 
A halom-látogatást követően „visz-
szakocsizunk” Balmazújvárosra, ahol 
az egykori lődomb területén az egyik 
helyi környezetvédelemmel és hagyo-
mányőrzéssel foglalkozó civil szer-
vezet – Balmazújvárosi Környezet-
védelmi Csoport (az egyesület egyik 
kiemelkedő programja a „Kunhalom-
védelem”, mely a Hortobágyi Nemze-
ti Park területén lévő kurgánok oda 

12 A kurgán a halomsír egyik fajtája, amikor egy fedett, de nem feltöltött gödörsír fölé emelnek halmot.
13  Kunhalmok. Szerk.: Tóth Albert. Alföldkutatásért Alapítvány – Kisújszállás 1999.
14  Uo.
15  Uo.
16  Bede Ádám – Szentes halmai, 2008 Szentes, 110 p.
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nem illő növényfajok eltávolításával, a 
halmok karbantartásával foglalkozik, 
elsősorban nyári táborok keretében) 
– fenntartásában egy íjászpálya, és egy 
X. sz.-i bemutató terület működik. Itt 
van kialakítva egy régészeti feltárás 
rekonstruált helyszíne. Több halom 
történetéhez hozzátartozik, mint azt 
fentebb írtam, hogy temetkezési hely-
ként szolgált. Ezek közül többet fel is 
tártak. Manapság az autópályák, -utak 
építése kapcsán többször hallunk ar-
ról, hogy régészeti leletek kerülnek elő 
az említett területekről. Sokan kíván-
csiak arra, hogy hogyan. Ezt próbáljuk 
meg bemutatni. A csoportok egy „ása-
táson” vesznek részt, ahol agyagedény 
darabokat, nemeztakaró darabokat, 
bőrből készült eszközdarabokat, fém 
eszköz darabokat találhatnak meg a 
rekonstruált ásatás helyszínén (hogy 
mit, annak a későbbiekben jelentősé-
ge lesz). Ezekkel a kiemelt „leletekkel” 
„átkocsizunk” a helytörténeti múze-
umba, hiszen optimális esetben ebbe 
az intézménybe kerülnek a helyben 
talált és restaurált elemek további fel-
dolgozásra, kutatásra. Úgy gondolom, 
ez is egy érdekes momentum, hiszen 
sokan nem tudják, hogy mi történik 
ekkor a tárgyi emlékekkel, mit is csi-
nál egy muzeológus, egy restaurátor. 
A múzeumban a talált „leletnek” mú-
zeumpedagógiai foglalkozás keretében 
meghatározzák a korát, hogy mely 
időszakra jellemző a forma, esetleg a 
díszítés, itt megismerkednek az adott 
korral is a résztvevők, a múzeumban 
őrzött gyűjteményen keresztül. Ez-
után rekonstruálják magát a tárgyat, 
először természetesen rajzban elké-
szülnek a tervek. A rekonstrukciós 
„tervek” után a következő állomás a 
kézműves mester műhelye. Azt, hogy 
milyen műhely, az határozza meg, 
hogy milyen „leletet” találtunk (ezt 
előre  lehet egyeztetni, hogy milyet ta-
láljanak). Ha cserépdarab, akkor faze-
kasműhely, ha bőrdarab, bőrösműhely, 
ha nemezdarab nemezműhely, ha fém, 
akkor kovácsműhely, ha vászon, szö-
vőműhely. Ez ahhoz igazodik, igazod-
hat, hogy az adott településen milyen 
kézműves mesterek tevékenykednek. 
Egyébként a vesszőfonás is bemutat-
ható, hiszen voltak olyan kultúrák a 
Kárpát-medencében, melyek a hal-
mokban elhelyezett sírkamráik oldalát 
ezzel a technikával „falazták”. A mú-

zeumban elkészített rekonstrukciós 
tervek alapján elkészítik az adott tár-
gyat, természetesen korhűen, azokkal 
a díszítőelemekkel, amelyek az adott 
korra, kultúrára jellemzőek voltak. 
Az elkészített tárgyakat a résztvevők 
magukkal vihetik a végén, így a kuta-
kodás, alkotás élményén, a kapott is-
mereteken túl egy tárgyi emlékkel is 
gazdagodnak. Mivel a program egész 
nap tart, a csomagnak része egy ét-
kezés is. Ezen keresztül van bevonva 
a vállalkozói szféra is a programsoro-
zatba, és a gasztronómia is megjelenik 
a programunkban. A foglalkozások 
bővíthetők, amely bővíthetőség kor-
osztálytól függ. A programba be lehet 
vonni a könyvtárat is, mely a legtöbb 
esetben rendelkezik helytörténeti 
anyaggal, mely a múzeumokban nem 
feltétlenül található meg. Az itt elhe-
lyezett dokumentumok böngészésével 
mindenképp kiegészítendő egy közép-
iskolás korosztály számára a program. 
Ez serkenti a helyi történettel, honis-
merettel foglalkozó csoportok, intéz-
mények munkáját, hiszen érdekeltté 
vannak téve abban, hogy fejlesszék a 
saját kínálatukat, részt vegyenek akár 
akciószerűen is a kidolgozott sorozat-
ban. És elősegíti azt is, hogy a gyere-
kek számára helyi foglalkoztató-füze-
tek jelenjenek meg.

A programsorozat előnye, hogy a 
helyi értékeken nyugszik, illetve hogy 
a helyi erőforrásokat alkalmazza. Az 
erőforrásokon belül értem a helyi in-
tézményhálózatot, a helyi, tevékeny 
civil szervezeteket, a vállalkozókat, 
a helyi hagyományok őrzőit, átadóit, 
akármilyen formában is művelik azt 
(lehetnek magánszemélyek is), és ter-
mészetesen, a helyi szellemi és épített 
kulturális örökség elemeit. Előnye az 
is, hogy mindenki a saját, akár törvé-
nyekben is meghatározott feladatát 
látja el (akinek szervezés a feladata, 
az azt, akinek az értékmegőrzés és át-
adás – múzeum, könyvtár – az azt, aki 
kézműves iparra adta a fejét, az azt, 
aki önként, alapszabályában vállalt fel-
adatot, az azt, aki vállalkozóként me-
legkonyhát tart fenn, az azt). Nem kell 
senkinek sem egy másik, már meglévő 
intézményre rótt feladatot elvégez-
ni, hiszen nem az a dolga. Ebben a 
rendszerben, ha mindenki tökéletesen 
elvégzi a működésében ráosztott tevé-
kenységet, de együttműködik a többi 

szférával, akkor a tevékenységében si-
keres tud lenni, és a „statisztika is szép 
lesz”.

A programot már elemeiben több-
ször megszerveztük, elsősorban nyári 
táborok alkalmával. A sikerek után 
gondoltuk, hogy egységes program-
csomagot állítunk össze, és a lehető 
legszélesebb kört próbáljuk bevon-
ni, mind a résztvevők, mind pedig a 
szolgáltatást nyújtók közül. Így talál-
ja meg a helyét ebben a programban 
a működő helyi oktatási, kulturális 
intézményhálózat (iskola, múzeum, 
könyvtár, művelődési intézmény), a 
vállalkozói szféra (csoportos étkezte-
tés, fogatos, egyes kézművesek), és a 
civil közösségek. Ezzel a programmal 
pedig, egy-egy település valóban meg 
tudja tölteni tartalommal a turisztikai 
attrakcióit.

Meggyőződésem, hogy a hasonló 
programok lehetnek az előmozdítói 
és motorjai a kulturális alapú vidékfej-
lesztésnek, hiszen érdekeltté válnak a 
helyi közösségek, hogy a saját közös-
ségi értékeik mentén összefogjanak. 
Ennek az összefogásnak adhatnak 
alapot azok a meglévő kulturális in-
tézmények, amelyek a helyi identitás 
megőrzésében érdekeltek, és képesek 
megszólítani a működő közösségeket 
– a gazdaság és társadalom bármely 
szférájáról is legyen szó. Ennek azon-
ban feltétele az is, hogy – egyáltalán 
– képes legyen egy helyi, egész tele-
pülési közösség – bármilyen hatású – 
együttműködésre.

M. TÓTH JÁNOS etnográfus – muzeológus, 
közművelődési szakember, a Veres Péter Kultu-
rális Központ igazgatója.
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A ZALA MEGYEI NÉPMűVÉSZETI EGYESüLET TÖRTÉNETE 
ELVÁLASZTHATATLAN AZ ORSZÁGOS NÉPMűVÉSZETI 
MOZGALOMTÓL. A 70-ES 80-AS ÉVEKBEN A NÉPMűVELÉSI 
INTÉZET A DÍSZÍTőMűVÉSZETI SZAKKÖRÖKBEN MAGAS 
SZÍNVONALÚ HÍMZő ÉS NEMEZMűVÉSZETI KÉPZÉSEKET 
SZERVEZETT A MEGYEI MűVELőDÉSI KÖZPONTOK 
HÁLÓZATÁN KERESZTüL. EZZEL PÁRHUZAMOSAN A 70-ES 
ÉVEK ELEJÉN MEGJELENT A NOMÁD NEMZEDÉK, MINT IFJÚSÁGI 
NÉPMűVÉSZETI MOZGALOM, AMELYIK A TÁRGYALKOTÓ 
NÉPMűVÉSZETET A NÉPI KULTÚRA KOMPLEXITÁSÁBAN, EGY 
ÉLETMÓD RÉSZEKÉNT ÉLTE MEG. A TÁRGYFORMÁLÁSBAN AZ 
ANYAG, FUNKCIÓ ÉS ESZTÉTIKUM HÁRMAS EGYSÉGE VÁLT 
FONTOSSÁ, ÉS A KÖRNYEZETFORMÁLÁS IGÉNYE. KÉZMűVESEK, 
ÉPÍTÉSZEK, FIATAL ÉRTELMISÉGIEK, FOLKLORISTÁK CSOPORTJA 
ELINDÍTOTTA A FIATAL NÉPMűVÉSZEK STÚDIÓJÁT. 
TÖREKVÉSEIKET FELKAROLTA A NÉPMűVELÉSI INTÉZET 
VIZUÁLIS OSZTÁLYA; BÁNSZKY PÁL, KARSAI ZSIGMOND, 
PÉTERFY LÁSZLÓ, BORBÉLY JOLÁN SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL 
ELINDULT AZ ÚJ SZEMLÉLETű VIZUÁLIS KÉPZÉS, AMI 
ÁTTÖRÉST HOZOTT A FAMEGMUNKÁLÁS TERüLETÉN. A 7-8 
ÉVES, AZ EGÉSZ ORSZÁGOT ÁTFOGÓ FAFARAGÓ KÉPZÉSEK 
EREDMÉNYEKÉNT, ORSZÁGOS ÖSSZEFOGÁSSAL 1979-1980-BAN 
MEGÉPüLT A VELEMI ALKOTÓHÁZ, AMI A MINTÁT ADTA A 
MOZGALOMNAK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK LÉTREHOZÁSÁRA, 
A KÖZÖSSÉGBEN TÖRTÉNő KÉZMűVES ISMERETEK 
ÚJRATANÍTÁSÁHOZ. A NÉPMűVÉSZEK ORSZÁGOS KÖZÖSSÉGE 
1981 őSZÉN SZÉKESFEHÉRVÁRON ELINDÍTOTTA AZ ORSZÁGOS 
NÉPMűVÉSZETI EGYESüLET MEGALAKÍTÁSÁT, AMELYET 1982 
TAVASZÁN HIVATALOSAN IS BEJEGYEZTEK, ENNEK EGYIK 
TAGEGYESüLETE LETT A ZALA MEGYEI NÉPMűVÉSZETI 
EGYESüLET.
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a Zala megyei Népművészeti Egyesület 
tevékenysége Zala megyében

a kézmûves 
hagyományôrzés

mint közösségépítô erô

Párhuzamosan zajlott az alkotóház 
megvalósítása, a kézműves hagyomány-
őrzés mikéntjének kialakítása, és tartal-
mának megvalósítása. Az alkotóház ügyét 
felkarolta Zalaegerszeg városa, az egyesület 
társul hívta a megépítéshez az időközben 
megszűnt Zalaegerszegi Művésztelep épí-
tész, képzőművész, belsőépítész tagjait, 
népművelőket, a város építőüzemeit, szak-
iskoláit. Soha nem látott széleskörű össze-
fogással két év alatt megépült a Kézműve-
sek Háza, amelynek félig kész falai között 
az egyesület már 1982-ben alkotótáborokat 
szervezett. A házépítés kovácsolta közös-
séggé a népművészeket, a tíz évig tartó 
továbbépítő, berendező, környezetformáló 
munka a különböző szakterületek képvise-
lőit.

A ház működtetését megkapta felada-
tul a Városi Művelődési Ház, ami az éves 
házépítő táborokat szervezte és az állag-
megóvást végezte. Az egyesület a nyári 4-5 
népművészeti alkotótábor szervezésével 
elkezdte a szép lassan minden szakágra 
kiterjedő közösségi képzéseit: hímzés, vá-
szon- és gyapjúszövés, gyöngyfűzés, ló-
szőrékszer készítés, népi játékok készítése, 
csuhé- és vessző feldolgozás, tojásírás, ne-
mezelés, komplex családi táborok.

Ahogy létszámban és tudásban gyara-
podott a tagság, úgy kezdte el az egyesület 
bemutatni a képzés eredményeit kiállítá-
sok, mesterség-bemutatók, népművészeti 
vásárok szervezésével. Szoros munkakap-
csolat alakult ki a megye néprajzosaival, 
akik segítették a képzéseket megalapozó 
kutató- és feldolgozó munkát, az egyesület 
több alkalommal szervezett raktárlátoga-
tást a Néprajzi Múzeumban is. A képzések-
nél mindig a legjobb szakembereket kértük 
fel tanítani, vezető szakembereinket segí-
tettük eljuttatni az országos képzésekre.

Az egyesület tevékenysége 
1982-1991 között

módszertan
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Az egyesület az új évtized elején kezdeményezte 
az alkotóház egész éves működtetését. Bár a szakmai 
működtetés jogát nem kapta meg, de sikerült a Kézmű-
vesek Házának kivívni a szakmai önállóságát a Városi 
Művelődési Központ struktúráján belül, elismertetni az 
egyesület szakmai jogait, melyeket a második évtized-
ben végzett műhelykialakító közösségi alkotásaival és a 
ház szakmai működését biztosító hagyományőrző tevé-
kenységével tett nyilvánvalóvá.

Az egyesület vezető szakemberei 1990-ben létre-
hozták a Zala Megye Népművészetéért Alapítványt, 
amely Keszthelyen tíz éves munkával egy romos népi 
barokk ház újjáépítésével megteremtette a Keszthelyi 
Népművészeti Alkotóházat. Az Alapítvány lett a gaz-
dája a Kézművesek Házában 1992-ben beinduló OKJ-s 
szakmát nyújtó képzéseknek, amelyeknek köszönhe-
tően anyagi forrásokhoz jutott az alkotóház a műhe-
lyek kialakítására, amit a népművészek önerős munká-
val végeztek el, rendeztek be. A 2003-ig tartó képzés-
nek köszönhetően megerősödött, ma is aktív szakmai 
életét éli a fazekas, kosárfonó, bőrtárgykészítő, csip-
kekészítő szakág. 1992-ben a közösség 15 darab sátrat 
készített el a mesterség-bemutatók és vásározás eszté-
tikus installálására. Azóta elkészült még 2 nomádsátor 
és egy körsátor.

1996-ban valósította meg az egyesület közössége 
régi álmát, egy honfoglalás kori nemezsátor elkészíté-
sét, 122 fő résztvevővel. A 6 m átmérőjű, 4 m magas, 
berendezett nemezsátor, a nemezelő szakemberek sze-
rint, jelenleg Magyarország legszebb sátra. Elkészítése 
óta a képzéseken előtérbe került az őskultúra tanítása. 
A hazai több mint 100 jurtakiállítás mellett Lengyelor-
szágban, Szerbiában és Horvátországban került több 
alkalommal bemutatásra.

1990-2000 között fontos kiállítási sorozatot ren-
dezett az egyesület Zalaegerszegen, a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben. Egy-egy szakágat a néprajzi 
anyag és az egyesület tagságának szakágakat továbbél-
tető alkotásaival együtt mutattunk be. Az utolsó kiállí-
tás címe 2000-ben: „A magyar népművészet 1000 éve”, 
ahol az egyes korszakokat tagjaink kiemelkedő alkotásai 

reprezentálták. A kiállítás nagy sikerrel szerepelt Finn-
országban. Varkaus, Zalaegerszeg testvérvárosa ezzel a 
kiállítással tisztelgett a Magyar Millennium előtt.

1999-2000-ben az egyesület fafaragói elkészítettek 
egy göcseji boronafalú kovácsműhelyt, aminek a beren-
dezésében már részt vettek a műhely létével „összeko-
vácsolt” új szakág, a kovácsok képviselői is. Az évtized 
alatt megépített, berendezett műhelyek szabták meg az 
évközi, nyári táborok irányát: bőrtárgykészítő, fazekas, 
kovács, csipkekészítő, nemezelő, játék- és babakészítő. 
A képzés célcsoportjai: népművészek, családok, gyer-
mekek és ifjúság, pedagógusok, határon túli magyar pe-
dagógusok, külföldiek.

2001-2002-ben a fazekas képzésből kikerült fiatal 
fazekasok megépítették a fatüzelésű égetőkemencét, 
évente 1-2 közösségi égetést szervezve a tradicionális 
technikával.

A kialakított műhelyek az adott szakág szakmai, 
szellemi központjává is váltak a megyében: fazekas, 
fafaragó, textiles, csipkekészítő, bőrtárgykészítő, ko-
vács. Ez alatt az évtized alatt tanult meg az egyesület 
és a városi fenntartású Kézművesek Háza együtt élni és 
együttműködni, önálló tevékenységgel, de egy-egy cé-
lért, egymást erősítve dolgozni. Az eredmény: széleskö-
rű, sokszínű hagyományőrző tevékenység, egész évben 
működő alkotóház, amelynek regionális és országos ha-
tóereje van.

Az egyesület tevékenysége 1992-2001 között
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–  A Kézművesek Házának építésében 
részt vett fafaragók Letenyén, Keszthe-
lyen, Nagykanizsán és szerte a megyé-
ben az élére álltak a településszépítő kez-
deményezéseknek. Játszóterek, köztéri 
szobrok, köztéri bútorok, buszmegállók 
dicsérik kezük munkáját, teszik karakte-
ressé a zalai településeket.

–  A Kézművesek Házának építésében 
résztvevő keszthelyi népművészek, az 
egyesület tagságának segítségével 10 év 
alatt romokból építették fel a keszthelyi 
Népművészeti Alkotóházat, amelyik je-
lenleg hat alkotó közösség és négy kéz-
műves műhely szakmai otthona.

–  A Kézművesek Házában 20 éve megren-
dezésre kerülő határon túli magyar pe-
dagógusok népművészeti táborába járók 
közül többen maguk is létrehoztak lakó-
helyükön egyesületeket, műhelyeket.

–  Az alkotóházak mintájára, a népművé-
szek közül többen nyitottá tették műhe-
lyeiket, ahol a mesterség megtekintése 
mellett a kész alkotások is bemutatás-
ra kerülnek. A nyitott műhelygalériák 
rendszerének formálódik a régiós és or-
szágos hálózata.

–  A 250 fős tagság kétharmada saját tele-
pülésén szakkört vezet, különböző kép-
zési formákban tanítja mesterségét, be-
kapcsolódnak a vidékfejlesztési felada-
tokba, részt vesznek az idegenforgalmi 
szolgáltatásokban, rendszeres résztvevői 
a megyei népművészeti rendezvények-
nek, falunapoknak. Vezető szakem-
bereink az egész országban ismertek, 
többször képviselik Magyarországot és a 
magyar népművészetet külföldön is.

Az egyesület 10 éve vesz részt vidék-
fejlesztési és idegenforgalmi projektekben, 
erősítve ezzel a kézművesség vidékfejlesz-
tési és gazdasági szerepét. Az egyesület 
partnerségi hálózata: a Zalai Falvakért 
Egyesület, a Zalai Borút Egyesület, a Falusi 
Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete, Zala 
megyei kistérségi szerveződések, a zala-
egerszegi Tourinform Iroda, a Zala Megyei 
Kereskedelmi Kamara, a Nyugat-dunán-
túli Pannon Termék Klaszter. 2013. április 
10-én a Nemzeti Művelődési Intézet Stra-
tégiai Szerződés aláírásával megbízta egye-
sületünket a kézműves hagyományőrzés 
területi közművelődési feladatellátásával 
Zala Megyében.

Az egyesület tevékenysége 2000-2013 között
A Zala Megyei 
Népművészeti Egyesület 
31 éves közösségi 
tevékenységének 
multiplikátor hatása

A városi fenntartású Kézművesek Háza – a jól felszerelt műhelyekkel – biztos 
működési hátteret jelent az egyesületnek. Az alkotóháznak pedig biztos szakmai 
hátteret jelent az egyesület tevékenysége. A harmadik évtizedben a 250 fős tagság 
már országos kisugárzású rendezvényeket tudott rendezni és lebonyolítani.

2000, 2001  Országos Nemezjáték és Nemezbáb Pályázat és Kiállítás
2001, 2012  Országos Fafaragó Pályázat és Konferencia (a jövőben is egyesüle-

tünk rendezi meg kétévente)
2004-2013  Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztivál
2010-2013  Magyar-Horvát Családi Pünkösd – Népi Hagyományőrzők Feszti-

válja (határ menti kapcsolatok nemzetközi fesztiválja)

2008 óta horvát, szlovén európai projekteket bonyolítunk:
–  Termékfejlesztés
–  Nemzetközi ajándéktárgy pályázat
–  Vándorkiállítások
–  Népi játszóházvezetői tanúsítványt nyújtó képzés
–  Fazekas OKJ-s képzés 
–  Hobby szintű képzés (fa, nemez, szalma)
–  Szálas anyag műhely berendezése
–  Egy tananyag kidolgozása a népi játszóházvezetők továbbképzésére
–  Egy népi játszóházvezetők továbbképzésének lebonyolítása 
–  Gyékény- szalma- csuhétárgykészítő OKJ-s, középfokú végzettséget adó képzés 

lebonyolítása
–  13 alkalommal kézműves oktatás lebonyolítása általános iskolás napközis gyere-

keknek
–  Kettő 1 hetes hobby szintű képzés szálasanyag témákban
–  Nemzetközi kézműves táborok megvalósítása 
–  Katalógus készítése a pályázatra beérkezett tárgyakról
–  Élő Műhelynapok szervezése a kialakított szálasanyag műhelyben
–  Magyar és horvát kézművesek tapasztalatcseréje
–  A Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon hagyományőrző magyar kézművesek be-

mutatkozása
–  „Arra az új évre” – Hagyományos Horvát Karácsony Csáktornyán magyar kéz-

művesek részvételével.
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SKRABUT ÉVA a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Karcagon született. Felsőfokú tanul-
mányait Debrecenben végezte, ahol a Tanítóképző népművelő-könyvtáros szakán 1972-ben szerzett 
oklevelet. Budapesten a Csepeli Munkásotthonban és a Zalka Máté Katonai Főiskolán dolgozott nép-
művelőként. 1975-ben került Zalaegerszegre és a Zala Megyei Művelődési Központban a megye vizu-
ális amatőr művészeti szakterületeivel foglalkozott. 1981-ben megszervezte a zalai népművészek be-
kapcsolódását az Országos Népművészeti Egyesületbe, a zalai tagszervezet megalakulásával, ezzel egy 
időben elindult a zalaegerszegi ház építése is. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt Skrabut 
Évának, aki ettől az évtől a városi művelődési osztályra került át. Egyik fő feladata a Gébárti Kézmű-
vesek Házának létrehozása lett, a Gébárti-tónál, 1983-ban került sor a Kézművesek Háza hivatalos 
átadására. 1981-től 1986-ig a Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára, majd elnöke lett. 2004 
óta a Népművészeti Egyesületek Országos Szövetségének egyik alelnöke. Irányítása, közösségszerve-
ző munkája nyomán az egyesület tagsága élettel töltötte meg a házat, alkotótáborokkal, képzésekkel, 
folyamatos közösségi munkavégzéssel. 1992-től a Gébárti Kézművesek Háza szakmai vezetője lett. 
Ettől kezdve a ház már nemcsak a nyári időszakban, hanem egész évben nyitva tart. 1992-ben elindí-
totta a Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepet, ami megalapozta egy városi kortárs képzőművészeti 
gyűjtemény lehetőségét és kialakította a Gébárti Szoborparkot. Szervező munkájának gyümölcse a 
Göcseji Falumúzeumban évenként megrendezett Fazekastalálkozó, illetve az 1992-től indított népi 
kismesterség képzés, ahol a Munkaügyi Központtal karöltve 10 évig színvonalas oktatást biztosítot-
tak, megújítva a megye fazekas, bőrtárgy-készítő, csipkekészítő, kosárfonó szakterületeit. A népmű-
vészet fennmaradásáért, mai kiteljesedéséért végzett munkáját a kulturális tárca 2007-ben Bessenyei 
György-díjjal ismerte el. 2012-ben Zalaegerszegért-díjat kapott.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület területi közművelődési feladatellátásának 
első lépései a kézműves hagyományőrzés kiszélesítéséért
–  Kapcsolatfelvétel a különböző köz-

művelődési, civil szervezeti, vidékfej-
lesztési hálózatokkal, ezen keresztül 
a közösségi kezdeményezések feltér-
képezése.

–  Megyei adattár készítése.
–  Az Egyesület képzéseinek, rendezvé-

nyeinek szélesebb körű eljuttatása a 
célcsoportokhoz.

–  Információnyújtás, tanácsadás az 
egyesület vezető szakembereinek be-
vonásával.

–  Pályázatok írása a különböző háló-
zatok, közösségek közös cselekvési 
programjainak megvalósítására.

–  Szoros együttműködés kiépítése a 
Nemzeti Művelődési Intézet Zala 
Megyei Irodájával.

–  Területi munkánkat a nemrég megje-
lent Kézműves Stratégia feladat-meg-
határozásainak figyelembe vételével 
végezzük, különös tekintettel a kéz-
művesség helyi gazdaságélénkítő, kö-
zösségerősítő szerepének erősítésére.
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Egy épületekkel körbevett tér kö-
zepén vár bennünket Hunyadfalva 
polgármester asszonya, Kopaszné 
Ágival, kolléganővel, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei módszertani iroda 
egyik munkatársával érkezünk a fa-
luba. Mikor ugyanitt búcsúzunk tőle, 
hisz végig mesélt mindent, már tud-
juk, hogy a 20-as években épült épü-
letek: a falu volt iskolája és pedagógus 
lakása, valamint régi iskolája-temp-
loma vesznek körül bennünket. Az 
egykori pedagóguslakás most önkor-
mányzati helyiség, itt fogadja a polgár-
mesterasszony azokat, akik segítségé-
re várnak – közösen kitalálnak, elgon-
dolnak, kérelmet írnak, megbeszélnek. 
A kérelmek itt fogalmazódnak, a hatá-

rozatot most a Nagykörűi Közös Hiva-
talban hozzák.

A kilenc éve, utoljára még az alsó 
tagozatosoknak helyet adó iskola ma 
szociális helyiség, itt osztják a ruhát az 
arra szorulóknak. A korábban két egy-
ség, későbbi bővítés eredményeként, 
ma összefüggő épületegyüttes. És a 
végén, új beruházás, épület készül az 
olcsóbb fűtéshez kellő kazánháznak. 
Szemben, a régi iskolaterem-templom 
ma már csak templom, misék helyéül 
szolgál, megőrizve régi iskolapadjait 
és muzeális értékű harmóniumát. Rit-
ka hely az országban, ahol megmaradt 
a tanterem elejében az Isten házát je-
lezni hivatott oltár. Illyés Gyula elemi 
iskolája után, most látok ilyet életem-

mátyus alizmátyus aliz

Hálózat

Hunyadfalván 
havas tavaszelôben

Vékonyné Házi Eszter polgármesterasszony
bemutatja faluját

ben másodszor. A szentélyt elzáró, 
behajtható ajtó a tanterem felé egyben 
táblaként szolgált vagy táblákat tar-
tott, többet, mert külön a simát, a vo-
nalasat és a kockásat. De hiába hajtot-
ták be a gyerekek reggeli imája után az 
ajtót, csak más tanítás folyt egy Isten 
háza tanteremben. A gyerekek érzék-
letesen tudták tanítás alatt, hol van-
nak, s még akkor is tudták volna, ha a 
reggeli imán kívül is nem hatott volna 
át ismereteket, élethez szükséges tu-
dásokat, énekeket, játékokat, táncokat 
– amelyekkel rendszerint egyházi ün-
nepekre készültek – a vallás. Elmesél-
ték, eljátszották, eltáncolták az embe-
riség továbbéléséhez, fennmaradásá-
hoz kellő történeteket, amelyek nélkül 
nem mozdul kellőképp a lélek, amikor 
kéne, amikor nincs hátra más. 

Hunyadfalva 2013 januárjáig Kör-
jegyzőséghez tartozott, Csataszöggel 
és Nagykörűvel. Hét-nyolc kilomé-
ternél nincs nagyobb távolság köztük, 
ezekkel a falvakkal közös iskolájuk 
van. Kőtelekkel kiegészülve most EU-s 
program keretében közösen jutnak 
ivóvízhez. 12-13 évvel ezelőtt – Tisza-
süllyel együtt – az öt település együtt 
intézkedett a szennyvizéről. 11-12 
éve pályáztak, és azóta van PB helyett 
földgázuk és közvilágításuk. Együtt-
működnek. Közös a falu cseresznye-
fesztiválja Nagykörűvel. Hunyadfalva 
most tervezi beültetni 2 hektáros ön-
kormányzati földjét gyümölcsfákkal, 
helyi terméket akarnak, lekvár főzésbe 
kezdenek. A legelő, kaszáló helyére 
szánnak emiatt jövőre már felszántott 
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földet, amibe krumplit, répát is vet-
nek-ültetnek.     

Vékonyné Házi Eszter 20 éve, 
1993. január elsejétől polgármester. 
Azóta, amióta a település önállóvá 
vált. Főállású polgármester, s nemcsak 
számára, de a falu számára is bebizo-
nyosodott, hogy jól tudja hasznosíta-
ni diplomáit, hiszen vegyész, gépész 
üzemmérnök és mérlegképes köny-
velő. Helytáll műszaki fejlesztéseknél, 
építkezéseknél, de a falu élelmiszer-
boltja-kocsmája könyvelését is maga 
végzi, ennek is köszönhető, hogy az 
árak alacsonyabbak lehetnek. Gondol-
kodását jól példázza, hogy fontosnak 
tartja, hogy az élelmiszerbolt és ital-
bolt haszna a faluban marad. Az, hogy 
van, két munkahelyet jelent a falu szá-
mára. Miután a boltban hiány nem 
lehet, kéthavi fizetését a boltnak adta, 
azzal, hogy ha valakinek szüksége van 
rá, hitelt kaphasson. Az a fajta vezető, 
aki gazdasszonya a falujának. 

Hunyadfalvának 230 lakosa van. 
Ennek 40%-a aktív korú, körülbelül a 
felük munkanélküli. Számukra a lakás-
fenntartási támogatás, míg a falu gye-
rekes családjai számára – jellemzőek 
Hunyadfalvára a 3-4 gyerekes családok 
– a gyermekvédelmi támogatás jelent 
segítséget. 27%-nyi nyugdíjas van a 
faluban és 30-33% gyerek. Ez 70 gye-
reket jelent. Könnyű a polgármester 
asszonynak tudni, mert ez ünnepeken 
70 csomagot jelent. 

mátyus aliz
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Vékonyné Házi Eszterre a gyere-
kekkel foglalkozás, a rájuk figyelés, 
a nekik példát mutatás, mondhatni 
anyai szinten jellemző. Amikor be-
szélgetés közben meglepődöm, meg-
örülök valaminek, mindig olyasmit 
mond rá, mint azok az emberek, akik 
pontosan tudják, mit ér, amit csinál-
nak. Hihetetlennek találom, amiket 
a gyerekekkel kapcsolatosan mesél. 
Erre azt mondja, Hunyadfalván min-
denki figyel mindenki gyerekére. Ezt 

utoljára így kijelenteni Pusztafalun 
hallottam, a ’80-as években. De az, 
akkor, ott, egy maga-ura parasztfa-
lu volt, amelyik őrizte értékeit. És 
nemcsak a gyerekek nevelésére volt 
gondja, de minden változásra, ami a 
leépülését jelenthette volna, megvolt 
a maga válasza. Hunyadfalván sze-
génység van. De – a polgármesterasz-
szonynak köszönhetően – itt is men-
tik az értéket. És épp ezért, a kapcso-
latoknak köszönhetően, megvannak a 
módok arra, hogy a szegénységet is át 
lehessen vészelni. Azért van a falunak 
néhány tehene, több családnak birká-
ja. A polgármesterasszony férje csa-
ládi gazdálkodást folytat. 50 hektáron 
gazdálkodik. Utánuk négy családnak 
van 5-6-8 hektár földje. És a faluban 
becse van a munkának. Amit Vékony-
né fia példája jelez. ő 21 éves, techni-
kus a Mercedesnél, ahol addig dolgo-
zik, amíg megalapozza gazdálkodását. 
21 évesen máris Aranykalászos Mező-
gazda. 

A polgármesterasszony most épp 
az aprítékkal tüzelésre állítja át az ön-
kormányzati fűtést. De a rászorulók-
nak is ott a megoldás a téli tüzelőre: 
erdőgazdasággal való jó kapcsolatának 
köszönhetően mehetnek, ott a gally-
szedés.*

* Ez ugyanúgy haszonvét, mint amire M. Tóth János írásának címe vonatkozik a Helyi érték rovatban.
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Hunyadfalván a 2000-es árvíz óta 
van falugondnoki szolgálat. A falu-
gondnok a polgármesterasszony fér-
je. 

A közmunkások pályázata lehető-
vé teszi, hogy a belvíz elvezető árkai-
nak tisztítására most 10 fő közmunkás 
álljon be dolgozni. A falunak van 2 
házi gondozója és 2 pályázati, szociális 
gondozója.             

Vékonyné Házi Eszter a hangsúlyt 
a gyerekekre és a szülők-gyerekek 
kapcsolatára teszi. Ha a falu művelő-
dése kerül szóba, lépten-nyomon ez 
derül ki. A falusi műsorokat a szülők 
és gyerekek együtt csinálják. A csalá-
di napokon, a versenyeken, az egyéni 
versenyeken is, a főzésben, a fociban, 
mindenki részt vesz. A nagymamák is 
versenyeznek. És futballoznak a férjek 
a feleségek ellen, az apukák a gyerek 
ellen, a gyerekek az anyukák-lányok 
ellen. A polgármesterasszony a falu 
minden kulturális alkalmán és a nya-
ranta következetesen megszervezett 
táboroztatáson is, arra figyel, hogy 
azoknak a családoknak a gyerekei is, 
ez néhány család, akiknél a gyerekek 
arra szocializálódhatnának, hogy ne 
dolgozzanak, kapjanak kedvet a mun-
kához. Ugyan pályázati pénzt csak 15 
gyerek étkeztetésére kap nyaranta, de 
2012-ben sor került az összes gyerek 
bevonására. Bicikli túrát szerveztek, 
a házi gondozók segítségével a Tiszá-

rokban első alkalommal megnézi, az-
tán maga is csinálja, amit az anyjától 
lát. 

Hunyadfalván falunapra a szülők 
csinálják a gyerekek műsorát. De a 
polgármesterasszonynak mindenen 
ott kell lenni. Nélküle még a vetél-
kedőket sem csinálják meg. És, hogy 
szívesen teszi, látszik abból is, hogy 
esténként, amikor otthon mindennel 
végzett, kimegy az utcára, s játszik a 
gyerekekkel. Ezt találja a legjobbnak. 
Hogy kint, együtt játsszanak.    

Keltet 10-20 libát, kacsát. Mennek 
hozzá az asszonyok, rábeszéli őket, át-
veszik tőle a szokást. 200 csirkéje szo-
kott lenni, régebben bikájuk is volt, 10. 
Van 70 család méhük. A faluban rajtuk 
kívül még egy ember méhészkedik. 

Hunyadfalván a 20-as években – a 
tanyákkal együtt – 600 fő élt. A leg-
többen 800-an voltak a faluban. Most 
230-an vannak. A polgármesterasz-
szony arra a legbüszkébb, hogy akik 
itt születtek, az utóbbi tíz évben nem 
mentek el lakni. 

ra mentek fürdeni. Hozzáteszi rögtön, 
hogy a nagykörűi szabad strandon a 
Tisza 40 centis. A lánya a nyári tábo-

MÁTYUS ALIZ falukutató, népművelő, író, szociológus, Erdei Ferenc-díjas (1982). A Nemzeti Mű-
velődési Intézet Szín – Közösségi Művelődés című szakmai folyóiratának alapítója, felelős szerkesz-
tő, Wlassics Gyula-díjas (2002).
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Beszélgetőpartnerem Kopasz Ká-
rolyné Turbucz Ágnes hosszú évtizedek 
óta dolgozik népművelőként.  Pályafu-
tása fordulatokban gazdag, sok öröm-
mel, kihívással és tanulsággal. Először 
szülőfalujában, Vésztőn próbált közös-
séget teremteni, majd Rákóczifalván 
szervezett emlékezetes programokat 
a faluház vezetőjeként. Szolnokon egy 
frissen visszakapott egyházi művelődési 
ház beindításának nehézségeivel kellett 
szembenéznie, majd rövid kitérő után 
a Verseghy Ferenc Könyvtár és Műve-
lődési Intézet munkatársaként, majd 
jelenlegi állomáshelyén, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Irodájának megyei módszertani 
referenseként dolgozik. Pályafutásáról, 
a szakmával kapcsolatos tapasztalatai-
ról és a jövőről beszélgettünk.

Mátyus Aliz: Miért választottad ezt 
a hivatást, hogyan kezdődött a  pályád?

Kopasz Károlyné Turbucz Ágnes: 
Gyerekkoromban színésznő szerettem 
volna lenni. Szerettem a verseket és sok 
szavalóversenyen részt vettem. Volt egy 
kedves tanárnőm, aki nagyon biztatott, 
és lehet, hogy ebbe az irányba mentem 
volna tovább, ha viszonylag fiatalon 
közbe nem jön a szerelem. Megismer-
kedtem a férjemmel, és a színésznői 
álmokat sutba dobtam. Először óvónő-
ként végeztem és helyezkedtem el, de 
továbbra is szerettem volna kultúrá-
hoz, művészethez kapcsolódó munkát 
végezni, ezért elvégeztem a Szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző főiskolán a 
népművelés szakot. 

– Hol végeztél először népművelői 
munkát, milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodtál?

– A diploma megszerzése után rög-
tön adódott egy számomra fontos le-
hetőség: Vésztőn, a szülőfalumban hir-
dettek meg egy népművelői állást. Nagy 
volt bennem a vágy, hogy visszaadjak 
valamit. Megkaptam a pozíciót, ami az 

mátyus aliz

Hálózat

Kovász kell,
hogy legyünk!

Beszélgetés szakmáról és hivatásról

öröm mellett sok áldozatot is követelt 
az egész családtól, mivel már jó ide-
je Szolnokon éltünk, és most költözni 
kellett. A falubeliektől, régi ismerősök-
től, osztálytársaktól nagyon sok segít-
séget kaptam, és sok örömömet leltem 
a munkában. Tudtam, hogy Vésztőn 
rengeteg rejtett érték található, csak 
rá kell ébreszteni erre az ott lakókat. 
Ezzel a céllal indítottam útjára, sokak 
segítségével, a Vésztői Kalendáriumot, 
mely kifejezetten a helyi érdekessége-
ket, híreket, régi történeteket gyűjtötte 
csokorba. Az anyaggyűjtés során a leg-
váratlanabb helyeken akadtam kincsek-
re. A községházán dolgozó egyik hiva-
talnok például évtizedek óta gyűjtötte 
a helyi ragadványneveket, és a hatal-
mas anyag ott hevert a fiókjában. Nagy 
örömmel bocsátotta rendelkezésünkre, 
és amikor megjelent a kalendárium, az 
emberek a piacon és a kocsmában kéz-
ről-kézre adták, ki-ki keresve a saját 
ragadványnevét. A Vésztői Kalendári-
um azóta is minden évben megjelenik, 

és nagyon örülök, hogy sikerült valami 
maradandót útjára indítani. Pályafutá-
som másik szép pillanata szintén Vész-
tőhöz kötődik, ugyanis az az öröm ért, 
hogy én is szervezője lehettem a VI. Eu-
rópai Gyermekszínjátszó Találkozónak, 
melynek egyik helyszíne Vésztő-Mágor 
történelmi emlékhely volt. Harminchat 

Faluház Rákóczifalván

Kopasz Károlyné Turbucz Ágnes
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Hálózat

országból több mint háromszáz gyerek 
vett részt az eseményen. Ekkor és ké-
sőbb is minden nyáron valamely tör-
ténelmi időszakhoz kapcsolódó nyári 
programot szerveztem a gyerekeknek-
szülőknek, ahol a korra jellemző ját-
szóházban kipróbálhattak régi mester-
ségeket, vagy a szülők segítségével régi 
recepteket. A rendezvény megkoroná-
zása a záró színjáték volt, melynek min-
denki részesévé vált, és tulajdonképpen 
a többi nap ezt készítette elő. Lehetett 
ez középkori esküvő vagy a honfoglalók 
bevonulása, a lényeg, hogy a közösség 
tagjai korosztályra való tekintet nélkül 
mind hozzájárultak valamivel, és ezért a 
magukénak érezték.

– Úgy tűnik megtaláltad a helyed. 
Miért döntöttél mégis úgy, hogy vál-
tasz?

– Valóban úgy éreztem, sikerült el-
indítani valamit, ugyanakkor a falu ve-
zetése, különösen a polgármester nem 
igazán ismerte el a munkám, holott 
mindenkinek fontos a visszaigazolás. 
Ugyanebben az időszakban veszítet-
tem el édesapámat, ami komoly törést 
okozott, és elgondolkoztam, vajon ez-e 
a helyes irány. Jó-e az, hogy ennyire 
számít mások elismerése, és egyáltalán 
fontos-e ez? Véletlenek nincsenek, ép-
pen aznap este, amikor ezzel próbáltam 
szembesíteni magam, meghallgattam 
egy szerzetes prédikációját. Katolikus 
vagyok, de akkoriban nem gyakoroltam 
a vallást, akkor este is a véletlen veze-
tett oda, és szíven ütött ez a megnyug-
tató mondat: „Jézus meghalt érted, és 
nem kell hordoznod a terheidet. Tedd le 
őket, és ő mindent megold.” Hallgattam 
rá, és azóta is igyekszem így szemlélni a 
dolgokat. 

– Mi történt ezután, változtatott-e 
ez a felismerés a szakmához való hozzá-
állásodon is?

– Nem sokkal ez után kaptam egy 
ajánlatot a Szolnoktól 15 kilométerre 
fekvő Rákóczifalva faluházának vezeté-
sére, amit elfogadtam. Visszaköltöztünk 
Szolnokra, és új, friss lelkülettel láttam 
hozzá a munkához. Ami a szemlélet-
váltást illeti, inkább csak megerősítette 
addigi elképzeléseimet. Úgy gondolom, 
hogy egy népművelőnek feladata, hogy 
az emberek lelkével is foglalkozzon. Fon-
tos a személyes kapcsolatok kialakítása. 
Néha csak arra vágyunk, hogy valaki 
meghallgasson. Csak azután tudunk va-
lóban eredményt elérni és megszólítani 
az embereket, ha ismerjük őket minden-
napi gondjaikkal, vagy rejtett talentuma-
ikkal együtt. Szerintem, erről szól a kö-

zösségi művelődés, ami akkor lehet hite-
les, ha tényleg vesszük a fáradságot, hogy 
a helyi viszonyokat megismerjük. Na-
gyon szerettem és szeretem Rákóczifal-
vát a mai napig, ugyanis számomra is ez 
volt az új kezdet. Sikerült megbarátkoz-
nom a helyiekkel, és a korábbi alapokon 
elindulva felkutatni a helyi értékeket, és 
megpróbálni közösséget teremteni. Itt is 
folytattam a történelmi táborok, játszó-
házak szervezését. A település múltjából 
következett, hogy a kuruc kor legyen 
az első korszak, amit feldolgozunk. Az 
egész falut sikerült mozgósítani: jöttek a 
szülők, a helyi iskola tanárai, a civil szer-
vezetek, a nyugdíjas klub és a gyerekek, 
kicsik-nagyok egyaránt. Itt is készült 
egy forgatókönyv, ami köré a kort idé-
ző program szerveződött, és betetőzése 
a színjáték és a kuruc lakoma volt. Az 
előkészület napjai alatt játékos módon 
ismerkedtek meg a gyerekek-felnőttek a 
kor és a falu történetével, irodalmával, 
zenéjével. Készíthettek korabeli kézmű-
ves termékeket, és az idős nénik-bácsik, 
akik mellett azelőtt elmentek az utcán, 
most fafaragásra, csuhéfonásra tanítot-
ták őket. Ez a program sikeresen terem-
tett igényt az emberekben a folytatásra 
és a közösségi létre. Bizonyos idő után 
már önszervező módon indultak kez-
deményezések, mint a Kertbarát Kör, 
Rákóczi Barátainak Köre, Galambászok 
Egyesülete és még folytathatnám a sort.

– Sikerült közösséget létrehozni és új 
kezdeményezéseket útjára indítani. Mi-
ért döntöttél úgy, hogy ismét váltasz?

– Valóban azt gondolná az ember, 
ha minden rendben, miért kockázta-

A Kuruc Hagyományőrző Egyesület

Tájelőadás Nagykörűben
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Hálózat

tunk? Egyrészt, sokan szeretik az új ki-
hívásokat, én is ilyen vagyok. Másrészt 
megtérésem után úgy éreztem, többet 
szeretnék tenni. Megkeresett a szol-
noki belvárosi templom plébánosa, is-
mertük egymást, és tudta mivel foglal-
kozom, megkérdezte nem vállalnám-e 
a frissen visszakapott Szent Imre Mű-
velődési Ház vezetését. Az épület telje-
sen üres, leszámítva a pár hajléktalant, 
akik az egyik teremben húzták meg 
magukat. Sokat gondolkoztam, végül 
elvállaltam, bár nem szívesen hagy-
tam ott Rákóczifalvát, és nehéz volt 
az elválás. Úgy éreztem, itt kell helyt 
állnom. Utólag visszatekintve sem bán-
tam meg a döntést, bár nem tagadom, 
hogy másra számítottam, és a kétség-
telenül hatalmas kihívás túl nagynak 
bizonyult, hogy egyedül birkózzak 
meg vele. Rádöbbentett ugyanakkor 
arra, milyen nagy mértékű tud lenni 

az elszigetelődés még egy keresztény 
közösségben is. Voltak apróbb siker-
élményeim, amikor több ember   eljött 
egy-egy programra, de a munkám leg-
nagyobb részét inkább az épület mű-
ködésre való alkalmassá tétele tette ki. 
Rengeteget pályáztam felújításra, selej-
tezett bútorokat szereztem iskolákból, 
de szakmai téren nem éreztem gyü-
mölcsözőnek ezt az időszakot, néhány 
kivételtől eltekintve. Megtapasztalhat-
tam viszont a valóság rideg, másik ar-
cát, ami a problémák orvoslásához el-
engedhetetlen. Később rájöttem, hogy 
ha az egyházközség életének, esemé-
nyeinek szervezésében önkéntesként 

veszek részt és nem alkalmazottként, 
az sokkal gyümölcsözőbb.

– Milyen feladatokat látsz el az egy-
házközségben?

– Férjemmel közel két évtizede 
foglalkozunk katekumen csoportokkal, 
olyan felnőttekkel, akik szeretnének 
megkeresztelkedni, vagy ugyan meg 
vannak keresztelve, de nem gyakorolták 
vallásukat. Ahhoz, hogy valóban tiszta 
szívvel elköteleződjenek, meg kell is-
merniük Krisztus tanítását, ami ugyan 
egyszerű, de éppen ebből az egyszerű-
ségből fakadóan nehéz róla beszélni, és 
inkább a tettek révén kerülhetünk köze-
lebb a megértéséhez.

Jegyesekkel is foglalkoztunk, meg-
osztva saját tapasztalatainkat, és arról 
beszélgetve, mire is készülnek tulajdon-
képpen. Napjainkra a házasság ugyanis 
sokat vesztett eredeti értékéből, és sokan 

csak egy hivatalos aktust látnak benne, 
melyet bármikor el lehet törölni, és újat 
lehet kezdeni. Arról próbáltuk meggyőz-
ni a házasulandókat, hogy érdemes hosz-
szú távra tervezni, és amikor oltár elé vo-
nulnak, tényleg bátran, de őszintén, élet-
re szólóan döntsenek egymás mellett.

– Valóban szép és fontos feladatok. 
Végül tehát úgy döntöttél, hogy az egy-
házban való tevékenységed önkéntesként 
végzed. És mi történt a Szent Imre Mű-
velődési Házzal?

– A sors iróniája, hogy a helyemet 
a férjem vette át, akinek végül sikerült 
eredményesen működtetni a házat, és 
egészen nyugdíjazásáig volt a vezetője.

– Érdekes fordulat, gondolom, ta-
nácsokkal azért segítetted a férjedet. Te 
ezután hová mentél tovább?

– Igen, hogy úgy mondjam, a 
Szent Imre Művelődési ház ügye „csa-
ládban maradt”, és igyekeztem segíte-
ni a férjem munkáját. Én egy hosszabb 
betegség után a TEMI – a Területi 
Művelődési Intézmények Egyesüle-
te – Borostyán Művelődési Házában 
folytattam a munkám Szolnokon, ahol 
már akkor is fenntartási gondokkal 
küszködtünk, azóta meg is szűnt, il-
letve átalakult a ház. Leginkább a fi-
atalok voltak a célcsoportunk, és már 
pár év távlatából is érzékelhető volt 
a változás, hogy egyre nehezebb a fi-
atalabb korosztályt megszólítani. En-
nek ellenére mindig akadnak kreatív, 
kezdeményező-kész ifjak, akikre lehet 
építeni. A Verseghy Ferenc Könyvtár 
és Művelődési Intézet után 2013. ja-
nuár 1-jétől a Nemzeti Művelődési 
Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Irodájának megyei módszertani refe-
renseként dolgozom.

– A Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Művelődési Intézet munkatársaként 
jártátok a megyét. Mi a legfontosabb ta-
pasztalatod, következtetésed?

– A következtetések, tapasztalatok 
illusztrálására, ha megengeded elme-
sélek egy rövid epizódot utazásaink-
ból. Tájelőadás sorozatunk keretében 
kis faluba utaztunk egy szolnoki nép-
zenekarral. A zenés előadásra sokan 
eljöttek, és látszott, hogy mennyire 
hiányolják a hasonló eseményeket. Jó 
hangulat volt, és nem akartak haza-
menni. Az egyik erdélyi fiatalember a 
zenekarból az előadás után elkezdett 
beszélgetni a helyiekkel, és a maga köz-
vetlen, kedélyes módján megkérdezte, 
hogy mit csinálnak a szabadidejükben. 
Szoktak-e dalolni, játszani? Milyen nö-
vényeket termesztenek? Semmit? Hát, 
az hogy lehet? Tévét néznek helyette? 
Sokakon látszott a rácsodálkozás, hogy 
tulajdonképpen miért is. És nem mon-
dom azt, hogy ezek után a falu apra-
ja-nagyja bőszen elkezdett dalárdákat 
szervezni vagy bevetni a gazosan álló 
veteményeskertet, de a történet azt il-
lusztrálja, hogy van remény, és ennek 
megerősítésében lehet szerepünk. Mi 
kell, hogy legyünk a kovász, a többi 
már a közösségen múlik. Remélem, 
hogy az előttem álló évek alatt sikerül 
ennek a küldetésnek eleget tennem. 

– Én is ezt kívánom a további mun-
kádhoz. Köszönöm a beszélgetést!

VII. Váci Egyházmegyei találkozó
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Világfaluban élünk. Bárhova eljut-
hat az ember. Bárhol, bárki által, bár-
mikor és bármi jó történhet – az ember 
által.

Mégis, a Hazatérés egyre fontosabb. 
Mindenkinek.
Május 1-jén Nagy Gáspár Emlék-

túra lesz. Május 4-én az egyik szülőfa-
lujában az emlékére fociznak. A költő 
megjelenik a versein túl, mint ember. A 
legtöbb, amit tehet, aki már nincs testi 
valójában közöttünk.

Itt van az előtérben egy virág, a 
Jambina, amit ősszel hoztunk el a költő 
szobájából, mert a család, a feleség úgy 
gondolta, nálunk, e házban a növény jól 
fogja érezni magát. Így is van. Jól érzi 
magát.

Hamarosan megnyílik az Emlékház, 
és újabb és újabb gondolatok születnek, 
amik tetté válnak Nagy Gáspár kapcsán. 

Verstáborokat tervezünk, és filmet 
forgatunk a Hegyhátról, hogy mit jelent 
a költő e tájéknak?

Akkor is meg kell ismételni, ha ezt 
már hallották, hallottátok, hogy ma em-
berek áldoznak időt és pénzt arra, hogy 
egy verset másoknak elmondjanak. 32 
faluból, városból érkeztek szavalóver-
senyünkre a versmondók. Soprontól 
Kecskemétig, Noszloptól Sorkifaludig.

Ez egy csoda.
Miközben a ma embere állandó 

nyüzsgésben él. 

Hálózat

a Költô Hazatér
Gergye rezsô zárszava Vasváron, 

a VI. Nagy Gáspár szavalóversenyen 
2013. április 27.

Gergye rezsôGergye rezsô
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Ha nem történik valami öt percig, 
akkor már megijed a semmittevéstől. 

Itt pedig, több idő jut mindenki-
nek, mint a rohanó, egyéb napokon. 
Meg kell tanulni becsülni ezt, és örül-
ni neki. Így tessék nézni az elmúlt 
órákat.

Nem kell mindig új és új dolgo-
kat mondani. Merjük változatlanul is 
ugyanazt mondani.

Hazatérünk
Mórocz Zsolt írja Nagy Gáspárról a 

Hazatérés c. esszéjében: „A moderniz-
musban, a mai világban minden felejtésre 
ítéltetett, annál inkább, minél értékesebb.”

Ugyan egyre nehezebb ezzel a meg-
állapítással vitába szállni, de a mai nap 
(is), mégis ezt tette.

Hálózat

Rónay György:

Tavasz elé
…
Vigyázz: nem az tied, mit a vágyad,
Hanem, amit ekéd vasa szánt!
A világ ura lehetsz – álmaidban,
de megművelned azt kell, ami itt van:
s ne panaszold, hogy puszta és szegény:
a te munkádtól lesz majd televény.

… 
És el nem űzhet innen keserűség.
végzet haragja, semmi hatalom.
Kemény paranccsal ideköt a hűség:
jóban vagy rosszban, mindig szabadon,
magunk törvényét vallva, senki másét,
s ha körülöttünk akár egy világ ég,
óvni magunkban s híven adni át
a fiainknak ezt a kis hazát.

Jöjj hát, tavasz! Sarjadjatok vetések!
Virulj Tündérkert, kicsi Magyarország!
Koldusnak is jó földeden az élet,
ha szebbé válik tőle az orcád.
Költő, dalolj hát! énekeld hazádat,
mutasd föl szívét a magas világnak!
S porod fölött csak ezt véssék fába: 
„Megtette dolgát és nem élt hiába.”

(1947. március)

Köszönöm minden résztvevőnek, 
hogy közel kerültünk ma az értékhez és 
közelebb hazánkhoz.

űAz itt következő vers (melyből e 
helyütt részleteket közlünk) elhang-
zott a szavalóversenyen, aki elmondta, 
helyezést ért el. A vers példa a hűség 
hangjára, előadója arra, hogy lehet ma 
verset mondani szépen, pátosszal. 

Minél többen tudjunk hazatérni, 
hazára lelni, otthont találni.

Köszönöm az intézményhez kö-
tődő önkéntes segítőknek, Jutkának, 
Zsanettnek, Anitának és a többieknek 
a segítséget. Itt a helye, hogy a legkö-
zelebbi munkatársaimnak megköszön-
jem a munkájukat, a hitüket, amitől 
évről évre jobb lesz a Hazatérés. 

Köszönöm Ildikónak, Tamásnak, 
Ritának, Jóskának, és mindenek előtt 
Georginak, hogy a háttérben maradva 
tették a dolgukat. Szolgálták a Verset. 

Így volt rendjén. 
Nem azt kérem Tőletek/Önöktől, 

hogy tapsoljuk meg őket, hanem inkább 
azt, hogy személyesen köszönjenek el 
tőlük, nyílt tekintettel és emberi arccal.

Erőnk fogytán, de minden ilyen al-
kalom, minden hitelesen elmondott vers 
vagy gondolat – még ha dadogva törté-
nik is, de hittel – újra tölt bennünket. 

Elkötelezettségünk töretlen abban a 
hitben, amelyet a költő így írt le:  

„Barátaim! Itt az ideje, hogy össze-
számláljuk a hűségeseket, a még nyitott 
lélekkel és emberi arccal tüntetőket.” 

Ezt tettük, és tesszük folyamatosan 
a munkánkkal. Elkötelezettek vagyunk 
a Nagy Gáspári értékek iránt, nem-
csak A Költő Hazatér alkalmából, ha-
nem minden tevékenységünk alfája és 
omegája az egyetemes, magyar, keresz-
tény, helyi értékekhez való viszonyulás. 
Még akkor is, ha néha két ember sem 
ért egyet abban, hogy mi az érték. Eb-
ben is fogódzókat adunk.  

Tiszta házigazda lelkülettel várunk 
ebbe a házba mindenkit, mindenkor.

Amit Önök sugároztak felénk, mi 
beépítjük magunkba és a Házba, és 
adjuk tovább, itt helyben. A sok-sok 
hely összeáll – emberi találkozások-
ból egyenes tekintettekkel, világhálós 
csetelésből a facebook használatával 
egy nagyobb hálóvá, a sok-sok háló ösz-
szeszövődik nemzetté. Így vagyunk mi 
itt ma nemcsak a helyi érték, de a nem-
zet megkerülhetetlen része is.

Minden magyar felelős minden 
magyarért – mondja Szabó Dezső. 
Minden ember felelős minden embe-
rért – mondjuk a globalizált világban. 
Ma átéreztük ezt a felelősséget, és egy 
kicsit az időtlenségbe tudtunk emelked-
ni verssel, emberi jó szóval, mosollyal, 
egymásra nézéssel.

Jöhetnek még sokkal sötétebb na-
pok ránk, de a költővel szólva:

„kívül és belül: / poklosan örvényült, 
háborult világ / de a remény sohasem 
meghaló,/ ha az utolsó szalmaszál/ ab-
ból a jászolból való.

Gergye rezsô

GYERGYE REZSő a vasvári Nagy Gáspár Kul-
turális Központ igazgatója. 2010. október 23-a 
alkalmából vette át a nemzeti fejlesztési mi-
nisztertől a Wlassics Gyula-díjat.
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Szemes ZsuzsaSzemes Zsuzsa

Példaképem

1  Szemes Zsuzsa író – egy jezsuita szerzetes életével – megmutatja a hátteret, aminek köszönhető az ő Szeretet iskolája vezetőjeként végzett munkája, 
amelyről a Szín – Közösségi Művelődés 17/4-es számában írt. (Hálózat rovat – A szeretet iskolája. Intergeneriációs tapasztalatátadás, 16-25. o.)   

Szeretet, értelem 
és remény1

Példaképem, mustó atya

„ott, ahol a fû kinô…”

Gyermekkorom óta szükségem volt 
példaképekre, hogy tetteikhez mérhes-
sem magam, és az életutam során útba 
igazodást kaphassak. Példaképeim ter-
mészetesen az életkorszakaimmal vál-
toztak. Így van ez most is, amikor ép-
pen a „naplemente korszakomat” élem. 
Mint új és különleges példaképek, most 
a „jezsuiták vannak soron”. Sokan már 
nem élnek közülük, de szellemiségük, 
hitük megélése, kiállásuk, s azok a tet-
tek, melyeket véghezvittek, lenyűgöz-
nek. Az élők közül példaképeim sorá-
ba tartozik Mustó Péter atya is, akit az 
írásai alapján ismerhettem meg, mert 
személyesen csupán néhány óra erejéig 
találkozhattam vele. Írásai olyan életfor-
máról adtak számadást, amely több mint 
amit el tudtam képzelni. Olvasás közben 
gyakran feltettem magamnak a kérdést: 
Vajon tudnék-e így élni? Tudnék-e ilyen 
hűséges maradni választott hitemhez, 
küldetésemhez? Kibírnám-e azt a sok, 
feleslegesnek tűnő, embertelen, sőt meg-
alázó helyzetet, ami ennek az embernek 
kijutott, és amit megélt? Mustó Péter 
atya életútja számomra nemcsak egy kü-
lönleges világot tár fel, hanem – az általa 
említett filozófusokkal, akik neki adtak 
új és új gondolatokat – újabb ismeretek-
kel gyarapító kíváncsiságot kelt bennem. 
A gondolatok, eszmék, rám is úgy hatot-
tak, mint egykor a fiatal Mustó Péterre. 
Segítenek, hogy felismerjem a helyem, 
szerepem ebben a világban, és megtalál-

hassam azt a pontot, amelynek forrásá-
hoz jutva értelmet kap az én életem is.

Szeretet, értelem és remény. 
Ezeket kaptam Mustó atya 

életútjából. 
Köszönöm neki.

Mustó Péter jezsuita atya írásaiból 
könyv született, címe: Remény és kétség 
között Bogotá utcáin. Kiadta a Longinus 
Kiadó, 2008., 172 oldal, terjeszti a Kor-
da, Jézus Szíve Társaság könyvkiadója. 
Dokumentumfilm mutatja be élete fon-
tosabb állomásait, „Padre Píter” címen, 
melyet a jezsuita Kovács Lajos atya ké-
szített 2008-ban, a Jezsuita Stúdióban.

Ott, ahol a fû kinô…

Az emberség ott kezdődik, ahol a 
porban fekvő drogos utcakölyköt valaki 
szelíden kézen fogja, szó nélkül enni ad 
neki, bekötözi a sebét. Ha kell, a névte-
lennek nevet ad, keresztel, vagy ha a sors 
úgy hozza – emberhez méltón eltemet. 
Mustó atya Bogotában az utcagyerekek 
mesebeli „nagyapója”, a minden ottho-
nából kidobott kölyök álma volt, az, aki 
szeretetével szívet melenget, vígasztal. 
S mindezért semmit sem várva, Jézus 

szeretetét szertesugározva teszi a dolgát. 
Van-e ennél nagyszerűbb dolog a vilá-
gon, mint reményt adni ott, ahol szükség 
van rá? Kell-e ennél több?

Mustó Péter jezsuita atya Magyaror-
szágon, a Hajdú-Bihar megyei Derecs-
kén született 1935. január 25-én. Az ele-
mi iskola 3. osztályát még Debrecenben 
végzi a Szent Ágoston lelkiségű katolikus 
Szvetits Intézetben. A II. világháború 
azonban menekülésre, az ország elha-
gyására kényszeríti a családot, és ezzel 
megkezdődik Mustó Péter hosszú és ka-
landos utazása. 

A határátlépést követően a család 
menekülttáborokban él. Először a né-
metországi Bayreuth-ti Graser-Schule-
ban, ahol három hónapig járt iskolába, 
majd egy másik táborban, ahonnan 
Forkendorf-Gesees falusi iskolájába járt, 
1947-ig. Általános iskoláit tovább foly-
tatta egy következő menekülttáborban, 
Passau-Waldwerke-ben, egészen 1951 
júniusáig. Végül egy másik német város-
ban, Lindenberg-Allgaeuban érettségi-
zik 1953-ban. 

A gyermek Mustó Péterre megren-
dítő hatással voltak a háborús évek, a 
menekülttáborokban való élet, a nélkü-
lözések, a sok szenvedés. Az istenkere-
sése, a csendes, elmélyült imákra való 
igénye, valamint szociális érzékenysége 
mindinkább az egyház, a papi hivatás 
felé terelte. 
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benne, a megvalósításában lelkesen és 
tevékenyen részt kívántak venni.

Mustó Péter, a harmadik probáci-
óját (a jezsuiták így nevezik a szerze-
tesi életbe való kiképzésük harmadik 
évét, amely a filozófiai és teológiai 
tanulmányaik után következik) 1964 
szeptemberétől 1965 júliusáig ismét 
Franciországban, Paray-le-Monial-ban 
végzi. A probáció után visszatér Né-
metországba, Münchenbe, ahol ifjúsági 
lelkészként dolgozik 1966-ig. Ez volt az 
az időszaka, amikor felismeri, hogy a 
biztonságot adó egyház falain belüli élet 
mennyire elszigeteli a külvilágtól. Hogy 
a „biztonságot adó várfalon” kívül is van 
élet, vannak emberek, akik semmivel 
sem rosszabbak, azoktól is lehetne ta-
nulni, és azok is tanulhatnának az egy-
háztól. Ekkor tudatosan kezdte „bonto-
gatni” várfalait, hogy kapcsolatba lép-
hessenek egymással a váron kívüliek és 
a váron belül élők. 

A fiatal jezsuita Mustó Péter a 
gondjaira bízott schwabingi középisko-
lásokon kívül foglalkozott szakmunkás 
tanulókkal is, sőt megértéssel fogadta 
a börtönviselteket is! A háború utáni 
gyors gazdasági fejlődés és a beat-kor-
szak kezdetén a fiatalok valami újat 
keresnek, egy elfogadhatóbb, embersé-
ges világot. A vallásban is ezt keresik, 
az egyszerűséget, hogy az egyház ne a 
hatalom szimbóluma legyen. A pompa 
helyett az egyszerűséget, a megközelít-
hető és megérthető, sőt követhető egy-
házat, hogy az, lelki menedéke lehessen 
gazdagnak és szegénynek egyaránt. A 
fiatal szerzetes hamarosan a saját bőrén 
is megtapasztalja, hogy az évszázados, 
megmerevedett doktrínákat lehetetlen 
áttörni. A püspökök, papok és hívők 
egy része is, mintha süketek lennének, 
a változás szele nem érinti meg őket, 
vagyis hagyják azt elsuhanni, s nem en-
gedik be a biztonságos templomok fala-
in belülre. 

Az új utak keresése, egy embersé-
gesebb társadalom kialakítása, megértő, 
barátként való hozzáállása és foglalko-
zása a fiatalokkal egyenlő volt a szigorú 
katolikus hierarchia áthágásával, ezért 
tizenkét év után elbocsátották. Az egy-
házi elöljárói pedig, a fiatal Mustó atya 
által ütött réseket a várfalon villám-
gyorsan betömködték, és XXIII. János 
pápa Aggiornamento-ja ide, vagy oda, 
minden maradt a régiben. Egy világ 
omlott össze benne. 

Mégis, a tizenkét éves szeretetteljes 
foglalkozás a fiatalokkal nem volt hi-
ábavaló. Évekkel később éppen ezek a 
fiatalok, mint már felnőttek és tehetős 

Szemes Zsuzsa

Példaképem

Még németországi teológiai tanul-
mányai során nagy hatással van rá az 
egyház első szociális enciklikája, XIII. 
Leo pápa Rerum Novarum-a, amelyben 
különösképpen az egyháznak a világért 
való felelősségvállalására való buzdítása 
ragadja meg. Izgatta az a szociális kér-
dés, amely az egyház tanítószerepének 
sajátos formájában először a 19. század 
elején fogalmazódik meg, amely először 
a világon, a munkásosztály helyzetének 
javítására íródott. A Rerum Novarum 
felhívás, útmutatás a megfelelő re-
formokhoz, amelyek visszaadhatják a 
munkának, mint az ember szabad tevé-
kenységének a méltóságát. 

Mustó Péter a háború után Nyu-
gat Németországban tanúja az újjá-
építésnek, a mérhetetlen fejlődésnek. 
Bár csodálja a gazdasági fejlődést, az 
új eszmék kibontakozásának lehetősé-
gét, de őt mégis a kívül rekesztettek, a 
társadalom peremére szorultak érdek-
lik. Velük és értük szeretne közösséget 
vállalni. Ezért Neuhausenben, 1953. 

szeptember 14-én belép a jezsuita rend-
be. Első fogadalomtételét is itt teszi le 
1955. szeptember 15-én. A belépést kö-
vetően Franciaországban Vals-pres-Le 
Puy-ban kezdi el filozófiai tanulmánya-
it, egészen 1958 júliusáig. Ezt követően 
szintén a franciaországi Toulouse-ban 
a Le Caousou nevű jezsuita gimnázi-
umban, mint nevelő működik egészen 
1960 júliusáig.

Teológiai tanulmányait már Né-
metországban, a Frankfurt am Main-i 
St.Georgen-ben végzi, 1964 nyaráig. 
Papszentelése is itt volt, a frankfurti 
Dómban, 1963. augusztus 27-én.

Már franciaországi tanulmányai so-
rán is az „új szelek és eszmék” hatnak rá. 
Különösen megérintette a munkáspa-
pok mozgalma és Charles de Foucauld 
testvér élete, a kis közösségek utáni 
vágy. A munkáspapok azt vallják, sok 
más teológussal együtt, hogy az egyházi 
tanítás önmagában véve nemcsak vallá-
si tanítás. Hogy a középpontban mindig 
az ember álljon, az emberi személy, a 
maga teljes erkölcsi és szellemi érté-
kével, transzcendens rendeltetésével, 
akit soha nem lenne szabad gazdasági, 
politikai, társadalmi szempontokért 
feláldozni. Az ember a közösség segít-
ségével tud kibontakozni, azaz rászorul 
másokra, ugyanakkor ő maga is hozzá 
tud járulni a közösség épüléséhez, se-
gíteni tud másokat. Nos, mindezek a 
francia Charles de Foucauld-i eszmék, 
valamint Teilhard de Chardin könyvei 
is mély nyomot hagytak benne. Talán 
azért is, mert ezek az új gondolatok 
összecsengtek, és megerősítést nyertek 
az időközben zajló II. Vatikáni Zsinat 
(1962-1965) még forradalmibbnak tűnő 
kijelentéseivel. Ugyanis, XXIII. János 
pápa Aggiornamento-ja, az egyház ta-
nításának aktualizálása korunk számára 
már azt szorgalmazza, hogy az egyház 
tanítása és nyelve érthető legyen. A ná-
záreti örömhír felismerhető és követ-
hető legyen. Tisztuljon meg az egyház 
mindattól, ami benne gát és akadály. 
„Az isteni Kinyilatkoztatás igéjébe… 
bele van írva az az alapvető igazság, 
hogy az Isten képmására teremtett em-
ber munkája által részesedik a Teremtő 
művében, és a saját lehetőségeinek mér-
téke szerint bizonyos értelemben foly-
tatja, kibontakoztatja és beteljesíti a te-
remtést…” Ezek, a nagyon is merésznek 
tűnő pápai kijelentések azt sugallták, 
hogy az egyház belső megújulásának a 
lehető leghamarabb be kell következnie. 
Akkoriban ezek a kijelentések nagyon 
sok fiatal papnak és leendő szerzetes-
nek adtak hatalmas erőt, s mivel hittek 
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üzletemberek, segítik Mustó atya bo-
gotái munkáját, sok pénzt áldoznak in-
tézmények létrehozására és azok fenn-
tartására. Mustó atyában az elbocsátása 
után felmerült, hogy elmegy karthauzi 
szerzetesnek, hogy a csendben, a ma-
gányban, imában elmélyülve szolgálja 
az Istent, de rájött, hogy neki mégis az 
emberek között a helye. Bár azonnal 
Amerikába mehetett volna, ahol egy 
középiskolában, mint francia nyelvta-
nár dolgozhatott volna, de e helyett, 
nagy megbántottságában, a világ végé-
re akart „menekülni”. Így került először 
1977 szeptemberében Mexikóba. Egy 
hátizsákkal és egy váltás ruhával egy 
éven át utazott, és kereste az „Isten ar-
cát”, a lét arcának minden ráncát, fény 
és árnyoldalát akarta felfedezni. Eljutott 
Kolumbiába is, ahol, az ő tartózkodása 
idején javában dúlt a polgárháború, a 
hatalmas és erőszakos kábítószer-ke-
reskedő kartellek, a gerillák és a lakos-
ság között. Káosz és nyomor. Minden 
épelméjű ember innen csak menekülne, 
de a fiatal jezsuita atya úgy érzi, neki 
ide kell majd visszajönnie. Csakhogy 
Mustó atya, a német provinciális hívá-
sára 1978-ban ismét Németországba 
utazik, pontosabban Nyugat-Berlinbe, 
ahol, mint munkás-pap tevékenyke-
dik 1979 novemberéig. Nyugat-Berlin 
szegénynegyedében, ahol a bevándor-
ló munkások dolgoznak éhbérért, ő is, 
mint mosogató dolgozik egy étterem-
ben. Itt tapasztalja meg a kitaszítottság, 
a reménytelenség érzését, amelyet a be-
vándorlók nap, mint nap elszenvednek 
a gazdanéptől.

Nyugat-berlini tartózkodása közben 
is állandóan a dél-amerikai útja során ta-
pasztaltakra gondol, a szegénynegyedek 
lakóira. Érzi, hogy ide szól az Istentől 
kapott küldetése. S úgy dönt, hogy mint 
szociális munkás visszatér Kolumbia 
fővárosába, Bogotába. Egy olyan közép-
amerikai országba, amelyre sokféle jelző 
ráillik, de az, hogy biztonságot adó, nem.

Kolumbia történelme tele volt és 
van erőszakkal. Kezdve a hódítók által, 
az őslakosok kiirtásával, majd ezt köve-
tően sorozatos felkelések, az elnyomók 
elleni lázadásokkal és véres leszámo-
lásokkal. Újkori történelmében pedig 
a természeti kincseinek és termékeny 
földjének kirablásával. Mert Kolumbia 
is az Egyesült Államok „érdekzóná-
jához” tartozik, azon harmadik világ 
legfontosabbjai közé, amelyek funkció-
ja a nyersanyagforrás biztosítása, nem 
érdeke az Egyesül Államoknak, hogy 
az ország önálló legyen. S ezért befo-
lyását bármi áron képes megtartani, 

így legfőképpen a katonai diktatórikus 
juntákat támogatja. Mindezt a demok-
ratizmus álarcába bujtatva, kihasználva 
a mindenkori hatalmon lévő kormányt 
és a presztízsét mindenáron megvéde-
ni akaró egyházi hatalom képviselőit. 
Az államnak és az egyháznak a hatalom 
birtoklására való összefonódása itt még 
inkább érzékelhető és tetten érhető. 

A jezsuiták 1960-ban hozták létre 
a CINEP-et (Centro de Investigación y 
Educación Popular „Szociális kutatási 
és művelődési Központ”), amely több 
szervezetet is magában foglalt, mint 
a „Programok a béke előmozdításért”, 
a „Béke és fejlesztési Program Közép-
Magdalénában” és Kolumbia déli ré-
szén a „Suyusama Program”. Mustó 
atya itt találkozott nyílt gondolkodású 
latin-amerikai papokkal, püspökökkel, 
akik az egyház megújulásának szóvivői 
voltak. Felismerték és bevallották kon-
tinensük, a katolikus kontinens bűneit, 
így a faji és szociális igazságtalanságo-
kat is, amiért az egyház is felelős. 

Kolumbiában a mérhetetlen sze-
génységnek elsődleges oka, hogy a 
spanyoloktól való felszabadulás után 
kialakult egy nagy társadalmi egyenlőt-
lenség. Van néhány nagyon gazdag csa-
lád, akik a földeket birtokolják, de mi-
vel még többet szeretnének a mélyben 
rejlő ásványi kincsek miatt, elüldözik a 
parasztokat. Olyan helyzeteket terem-
tenek, hogy azok kénytelenek legyenek 
megválni a földjeiktől, s más lehetőség 
híján a nagyvárosokba özönlenek. Az 
iskolázatlan parasztok számára azon-
ban nincs munkalehetőség, élettér. A 
felduzzasztott városokban pedig hama-
rosan újabb és újabb nyomornegyedek 
alakulnak ki, ahonnan nincs többé kiút. 
Nincs középosztály, nincs kézműves ré-
teg, szakképzett munkásréteg, nincse-
nek megfelelő iskolák, intézmények.

Vannak alulról szerveződő, jó 
kezdeményezések különböző egyhá-
zi felekezetek fenntartásában, de ez 
csepp a tengerben. Ilyen intézmény 
a Don Bosco szaléziánus program, a 
Bosconia-La Florida, ahová munkatárs-
nak hívják Mustó atyát. Itt kizárólag az 
utcagyerekekkel foglalkoztak, akikkel 
először barátkoztak, majd bevezették 
őket az intézmény udvarába. Itt enni 
kaptak, megmosakodhattak, bekötöz-
ték a sebeiket, és kipihenhették a rab-
lással járó izgalmakat. A gyerekekben 
így akartak vágyat ébreszteni a normális 
emberi élet, a tanulás iránt. Eleinte sza-
badon járhattak ki-be, mert csak lassan 
akarták válaszút elé állítani a gyereke-
ket, bízva abban, hogy előbb-utóbb jó 

döntést hoznak az életük megváltozta-
tására. Ez az intézmény tulajdonképpen 
előkészítője és átmenete volt a La Flori-
dának, a fiatalok köztársaságának, ahol 
már komoly feltételek mellett éltek, 
dolgoztak és tanultak a fiatalok. Mustó 
atya itt egy évig dolgozott, majd később 
egy másik intézet kéri fel munkatársá-
nak, melynek neve Benposta. Ez külön-
leges intézmény volt, egy gyerekváros, 
sajátos törvényeivel, nevelési tervével. 
Ebben az intézetben nincsenek nevelők, 
a gyerekek saját városukat kormányoz-
ták, önszerveződő és önfenntartó kö-
zösséget alkottak, ahol a tanulás mellett 
dolgoztak is, így készültek fel az életre. 
Ebben az intézményben fontos tantárgy 
volt a művészet, a kultúrák megismeré-
se. Ének- és tánccsoportjaikkal Európá-
ban is többször turnéztak, amely alkal-
makkor Mustó atya volt a tolmácsuk. 

Kolumbiában a polgárháborúból 
való kilábalást mindenki máshogyan 
képzelte el. Különböző szervezetek, 
egyházi, szakszervezeti, civil, békeszer-
vezetek és külföldi érdekeltségű csopor-
tok alakultak. Mindegyik fél a sajátját 
tartotta egyedül üdvözítőnek, és nem 
mindig óhajtotta megosztani elképze-
léseit a másikkal, mert gyanakodtak, és 
nem bíztak senkiben. Az a tipikus eset 
állt fenn, amikor nem lehet a fától az 
erdőt látni. Így, mint a „jó öreg konti-
nensről jött pap”, nagyobb tekintéllyel 
bírva, Mustó atya is egyike volt azok-
nak, aki közvetítővé vált. ő is igyekezett 
megértetni a vitatkozó, ám jó szándé-
kú felekkel, hogy összefogással sokkal 
többre mennének. Párbeszédet sürget, 
vitákat folytatva segíti, összerendezi az 
értelmes és járható utakat, közelítve az 
igazsághoz, a megoldáshoz. Egységet 
próbál teremteni ott, ahol mások már 
elfásultak. Kapcsolatba kerül az 1971-
ben Kolumbiában is megalakult „Fe 
y Alegría”, a „Hit és Öröm” elnevezé-
sű iskolahálózattal, amelyet korábban 
Venezuelában, Caracasban José María 
Vélaz jezsuita atya alapított. Céljuk, 
hogy úgy járuljanak hozzá a társadalom 
gyökeres átalakulásához, hogy emberek 
képzését segítik elő, szorgalmazzák az 
általános megbékélést, és közben las-
san begyógyítják a háborús sebeket az 
emberi lelkekben. Szervezetek jöttek 
létre a bogotai jezsuiták részéről is, de 
ők előbb szellemi téren voltak tevéke-
nyek, és strukturális változtatásokat 
akartak megvalósítani, s nem a gyakor-
lati kivitelezéseket szorgalmazták. Ezért 
sem értették Mustó atya munkáját, azt, 
hogy az utcagyerekekkel foglalkozik, 
mert ebben nincs semmi „tudományos”. 

Szemes Zsuzsa
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Akik kezdettől fogva elfogadják, 
azok az utcagyerekek. Mert számukra ő 
volt az ideális „apa, a nagyapa, a min-
den gyerek vágya”, aki szeret, aki a se-
beiket bekötözi, lelket érint és simogat, 
akihez oda lehet bújni, aki vigasztal, és 
habozás nélkül segítségükre siet. ő az 
utcagyerekek „padre Pítere”. „Majd szó-
lok padre Píternek! Kérdezd csak meg 
padre Pítert! Majd padre Píter elintézi.” 
Így emlegették maguk között a kis köly-
kök a csatorna fedelek alatt, ahová éj-
szakára behúzódtak. Az Atya számtalan 
gyereknek lesz a keresztapja, sőt, a köz-
jegyzőnél ő váltja ki a keresztlevelüket, 
sokaknak ő írja be az adatait. Ám, leg-
többször a halottas házba hívják, hogy 
azonosítsa az utcagyerekeket, akiket ő 
temet el. Kórházakba megy az egymást 
megkéselő gyerekekhez, gyógyszert 
szerez, börtönökbe jár vigasztalni, és 
szeret, szeret, szeret. Az utcagyerekek 
mindig csapatostul követik, s hálásak 
neki, mert így legalább nem zaklatják 
őket a rendőrök. Közben persze nem is 
sejtik, hogy Mustó atya meg annak örül, 
hogy így legalább az idegen bandák tag-
jai őt sem rabolják ki.

Mindeközben zajlik az élet, időn-
ként forrong a közhangulat, a tünteté-
sek és a lincselések napirenden vannak, 
az ember élete itt mit sem ér. Mégis, 
Mustó Péter atya itt kezdi meg Isten-
től kapott hivatását. A biztonságot adó 
intézményből kiköltözik Bogotá nyo-
mornegyedébe. San Pabloban az utca-
gyerekek körében él, ahol mindennapos 
vendég a halál, a nélkülözés, a betegség, 
éhezés. Érzi, hogy itt van rá a legna-
gyobb szükség, hogy itt tud a legtöbbet 
segíteni. Annál is inkább, mert éppen a 
nyomornegyedben, ahol ő is együtt él 
a nincstelenekkel, döbben rá a francia 
jezsuita Joseph Wresinski atya igazára, 
aki az ATD, a Negyedik Világ mozga-
lomnak megalapítója volt, s aki olyan 
gondolatokkal hívta fel a figyelmet a 
társadalmi igazságtalanságokra, ame-
lyek később meghatározták egész ko-
lumbiai munkáját. Nevezetesen, hogy 
a szegényeknek nem az a legnagyobb 
baj, ha éheznek, vagy ha nincs munká-
juk, mert mindezek megváltoztathatók. 
Hanem, a kitaszítottaknak legnagyobb 
szerencsétlenségük az a tudat, hogy 
semmibe veszik őket. Még a szenvedé-
seiket is ignorálják, lenézik őket, a teljes 
létük alatt olyanok, mintha már meg is 
haltak volna! Mustó atya tanúja ennek 
az önpusztító jövőtlenségnek. Itt nin-
csenek távlatok, nincsen álmodozó kép-
zelet, melyben a jövő ígérete, ha csak 
egy pillanatra is, felvillanna. Csupán 

a gyarló test nyomorúságos valósága 
érzékelhető. Ezért kell itt gyorsan élni, 
mert a következő pillanat már a halálé 
lehet, amely ott leselkedik minden utca-
sarkon. Csak a most a biztos. Most kell 
elvenni a másét. Most kell enni. Bármit. 
Mert, ami a gyomorban van, az a biztos. 
Most kell füvet szívni és elkábulni. Most 
kell ölni, mert ha én nem ölök, mások 
ölnek engem. S hogy ez mennyire igaz, 
azt virradóra a sikátorokban hagyott 
utcagyerekek tetemei is bizonyítják. A 
közbiztonság érdekében a rendőrség 
azon az éjjelen „patkányirtást” rende-
zett. Vagyis az időközben „elszaporo-
dott”, az ön- és közveszélyes bandákba 
tömörült utcagyerekeket a bérgyilko-
sokkal egyszerűen levadásszák. Ezért 
sincs értéke az életnek az utcagyerekek 
körében. Tudják, érzik, hogy nincs jö-
vőjük, csak pillanatuk. Mustó atya ezt a 
pillanatnak való élést tapasztalja még a 
legkisebb utcagyerekben is. 

Mustó atya folytatta azt a jezsuita 
hagyományt, amit ma távoktatásnak 
neveznénk, hogy nyílt levelekben, újsá-
gokban rendre beszámolt munkájáról 
úgy, hogy az olvasók is részeseivé váltak 
az életének. Az események sodrásában 
érezhették magukat volt német tanítvá-
nyai, miközben lelkileg is gazdagodtak. 
Az atya soha nem kért semmit, volt ta-
nítványai egyszer csak, mégis, először 
levelekben, majd később a német jezsu-
iták missziós irodáján keresztül pénzt 
küldtek neki. Bokros teendői közepette 
még arra is volt gondja, hogy minden 
adományt külön megköszönjön. Még 
az egy-két márkát is úgy köszönte meg, 
mintha ezreket kapott volna, éreztetve 
a kis zsebpénzét felajánló müncheni 
gyerekeknek, hogy az ő adományuk is 
mennyire fontos. Egyébként ez az ösz-
szeg néhány nélkülöző családnak az egy 
hetes élelmét jelentette. Így segítették 
a volt tanítványok Mustó atya munká-
ját. Az adományokból utcagyerekeket 
helyezhetett el különböző nevelő köz-
pontokba, ahol dolgozva tanultak. Sőt, 
az egyre gyarapodó adományokból 
óvodát, iskolát, napközi otthont teremt, 
ahol a legrászorultabbak gyerekei na-
ponta kétszer kapnak enni, és most már 
tanári felügyelet mellett megírják a lec-
kéiket is. 

Az első „óvoda” nem volt hivatalos, 
hanem egy spontán összefogás ered-
ményeként létrejött gyermekőrzés. Az 
egyik asszony elvállalta a szomszédok 
gyerekeit, és napközben vigyázott rájuk, 
fizetése csupán egy tál étel, amit Mustó 
atya juttatott neki és a gondjaira bízott 

Szemes Zsuzsa
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őt, magát is kétkedéssel fogadják, vagy 
éppen nem fogadják. Előfordult, hogy 
még a jezsuita rendház sem engedte 
be az éjszakára bekopogtató és szállást 
kérő fiatal Mustó atyát. Csavargónak 
nézték, és nem hitték el róla, hogy pap, 
jezsuita. Ugyanígy sokan mások sem 
nagyon értik, mit akar az utcagyerekek 
körében, miért él közöttük a nyomor-
negyedben, ahová józan ember még 
véletlenül se tenné be a lábát. Mégis, 
karizmatikus kisugárzásával, makacs 
kitartásával, szelíd szeretetet sugárzó 
egyéniségével falakat tör át, és ha las-
san is, de mindenütt megnyílik előtte 
az út. Közben szeretetszolgálatát végzi 
az utcagyerekek körében, az elhagyott, 
csavargó gyerekeket visszasegíti a szü-
leikhez, keresztel, sőt a kereszteléshez 
adatokat talál ki, ruhát vesz, számtalan 
gyereknek lesz a keresztapja, segíti ta-
nulmányaikat, a jövő ígéretét adja.

Mustó atya egy év után úgy dönt, 
hogy függetleníti magát a különböző 
intézményektől, mert megtalálta azt 
a „rést”, melyet munkájával betölthet, 
amely egyben a jézusi küldetését is je-
lenti. Azt gondolja, hogy nem elég élel-
met adni az utcagyerekeknek, hanem, 
ha van, akkor nem szabad őket kiszakí-
tani családi környezetükből, bármilyen 
is az. A családnak kell segíteni, hogy 
ne kerüljenek reménytelen helyzetbe. 
Itt is közvetítő lesz. Az utcagyerekek, 
a szülők, a különböző civil és egyházi 
felekezetek és szervezetek között. Az 
elkóborolt gyerekeket könnyebb volt a 
szülőkhöz visszavinni, mint a különbö-
ző szervezetek gyanakvását eloszlatni, 
hogy nincs benne semmiféle karrier-
vágy, nem törekszik senki helyét elven-
ni, csupán az evangéliumi küldetését 
szeretné teljesíteni. 
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gyerekeknek – az adományokból. De ez 
is óriási segítség volt, így is nagyon sok 
gyereket megmentett az éhenhalástól. 
Biztonságot adó, az utca borzalmait el-
kerülő megoldások egyike volt ez a kez-
deményezés. Ezután Mustó atya, szin-
tén külföldi adományból, telket vett, 
és nagy merészen belefogott egy igazi 
óvoda és egy napközi építésébe. Az 
óvoda egy népszerű rajzfiguráról kapta 
a nevét, Mafalda. Az óvoda után, már a 
szükség is úgy kívánta, megépült a Casa 
Estudio, a Tanulás Házának nevezett 
napközi otthon is. Ezek a megvalósult 
és jól működő intézmények újabbakra 
sarkallták Mustó atyát, mert nem elég 
az óvoda, a napközi otthon, szükség 
lenne még a felnőtteknek is valamilyen 
szakmát adó intézményre, ahol külön-
böző tanfolyamokon átképeznék az 
ifjúságot, hogy új tudásukkal munkát 
kapjanak, és önállóvá váljanak. Aszta-
los, kőműves, burkoló, festő, vízvezeték 
szerelő, varrónő, ezek mind olyan szak-
mák, amelyekre mindig van kereslet. De 
nem csak „intézményt” épített, hanem 
házikókat is.

Csalódások is érik. Kirabolják, meg-
verik, sőt, az életére törnek. A kirablás, 
a verés, az benne van a „pakliban”, ha 
véletlenül Bogotá másik nyomorne-
gyedébe téved, ahol nincsenek ismerős 
utcagyerekek. Nem is ez rendíti meg 
igazán, hanem az, hogy egyszer könyö-

rögnie kellett az életéért. Ez volt szá-
mára az egyik legmegalázóbb helyzet. 
Ezt szégyellte a legjobban. S ha a ne-
gatív élményeket fokozni lehet, akkor 
a legnagyobb csalódása nem a kitaszí-
tottak által elkövetett verés vagy rablás 
volt, hanem az, hogy katolikus létére 
kizárták egy katolikus templomból. 
Egy zarándoklaton, a Monserrate nevű 
Mária kegyhelyen szerettek volna meg-
emlékezni a meggyilkolt jezsuita test-
vérekről, Romero, El Salvador-i érsek 
halálának évfordulóján. Az utat végig-
imádkozták, mind a tizennégy stációnál 
megállva, a megöltekért, az igazságta-
lanságot elszenvedettekért, Kolumbiá-
ért, az általános békéért a világban. Ám 
az út végén, a templom belülről zárva 
volt. Nem engedték be őket. A temp-
lomban lévő papok szemében ők nem 
számítottak jó katolikusnak! 

Aki azt hiszi, hogy a szerzetesek éle-
te valami rózsafüzéres álom, az nagyot 
téved. A szerzetesi hivatás nem egyenlő 
a diadalmenettel, főleg azok számára, 
akik a harmadik világban, vagy a há-
borús övezetekben teljesítenek isteni 
szolgálatot. Rengeteg tanulás, sok mun-
ka, és még több lemondás van benne. 
Minden szerzetesnek, a jezsuitának is, 
először „meg kell halni”, hogy új életet 
nyerhessen a krisztusi szeretet által. 
Nincs család, nincs magánélet, sokszor 
távol a hazától, evangéliumi küldetésé-
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Mustó atya 1935-ben született Magyarországon. Bár 
a  német jezsuiták vették fel a rendbe,  a Magyar 
Rendtartomány tagja lett. A noviciátust Német-
országban végezte, filozófiai tanulmányait pedig 
Franciaországban. Később Münchenben lett ifjúsági 
lelkész. Innen Dél-Amerikába, Kolumbiába került 
misszióba, ahol szegényekkel, bajban lévőkkel és a 
társadalom perifériáján élőkkel foglalkozott két évti-
zeden át. A rendszerváltozás után hazajött Magyar-
országra, és azóta itthon dolgozik. 
Mustó Péter jezsuita atyával életéről, papi és szer-
zetesi hivatásáról beszélgetés hallgatható az interneten, Mustó Péter SJ hivatás-
története címmel. A beszélgetés az útkeresésről, a közösségről, a tanításokról, a 
valóságról, a teremtésről, a kételyekről és a hitről szól. Emberekhez való viszo-
nyának alapját adja a keresés: Hol működik az emberben az Isten? Szertartások-
ról való véleménye, hogy azok értelme az emberért valóság. A dogmákról azt 
gondolja, hogy azok kora elmúlt, mert a mondatok értelmét csak sejthetjük. A 
híd szerepet a következőkben látja, hogy betöltötte élete során: egyrészt, hogy 
általa tartozhattak emberek az egyházhoz. A keresők, a magukat egyházon kí-
vül érzők, mert ő megértette őket, s benne az egyházhoz tartozó embert látták, 
maguk is egyházhoz tartozónak élhették meg magukat általa. Németországban, 
a francia megbékélés időszakában, amit tudatosan is igyekezett létrehozni, volt a 
híd. Dél-Amerikában pedig missziót teljesítve azáltal, hogy szószólója lett azok-
nak, akikért két évtizedes munkáját folytatta.    

ben, olykor bizony magányos az ember 
fia. Mustó atya is néha úgy érzi, hogy 
lelkileg összeroppan, hogy nem tudja 
küldetését teljesíteni. Nyomasztja, hogy 
nem tud megfelelni annak a szerzetesi 
ideálnak, aminek ő maga is szeretne. 
Vagy amit elképzelt, hogy milyennek 
is kellene lennie, válnia. Sokszor két-
ségbeesik. A jézusi út tele van görön-
gyökkel, útvesztőkkel és fájdalmas fel-
ismerésekkel. Számára az volt az igazi 
fájdalom, amikor nem tudott segíteni. 
Sőt, néha nehezére esik az Isten arcát 
keresni a mások „másságában”, abban, 
ami számára szokatlan, néha visszata-
szító vagy undorító. S milyen nehéz egy 
büdös, tolakodó koldusban meglátni azt 
az embert, aki szenved, akit igazságta-
lanság, méltatlanság ért! Milyen nehéz 
egy sérült ember méltóságát visszaadni, 
lelki sebét begyógyítani, reményt adni! 
Mert mit kezdjen a nyomor szülte de-
formált lelkekkel és élethelyzetekkel, 
eleve reménytelen sorsokkal? Mit kezd-
jen a nyomor bugyrában élő családok-
kal, ahol az alig hétéves zsenge lányka 
testét használja maga az apa, a fiútest-
vérek, de a szerető is, az anya meg csak 
tűri, mert ő is ilyen családban nőtt fel? 
Anya és leánya, mivel nem ismernek 
mást, azt hiszik, ez a normális, ennek 
így kell lennie, hogy ez a nők sorsa! 
Mit kezdjen az alig tíz éves kis gyilkos 
utcakölyökkel, aki sírva bújik hozzá, 
mert ellopták tőle azt a játékot, melyet 
előző nap ő rabolt el egy másiktól. S 
miközben vigasztalást vár, azzal dicsek-
szik, milyen ügyes és gyors volt, mert 
hamarabb ejtett halálos sebet a társán, 
mint az őrajta! Mit kezdjen a korrupt, 
karrierista, álszent papokkal, akik csil-
logó ruhában pompázva a szószékről 
dörögnek, villámlanak, a pokol tüzét 
ígérik a híveiknek, és kijelentik, hogy 
a bűnben fogant gyerekeket nem lehet 
megkeresztelni! Mintha a „bűnben” fo-
gant gyerekek tehetnének arról, hogy 
megszülettek! Egy naponta megerősza-
kolt lánygyerek, nem kaphat esélyt egy 
emberibb élethez, ha gyereke születik?! 
Jézus nagylelkű szeretete rá már nem 
vonatkozik? Mit kezdjen az Atya akkor, 
ha az egyháza fejlődésében megrekedt, 
ragaszkodik a több százéves doktrínái-
hoz, ha bezárkózik, és nem vesz tudo-
mást a világ változásáról, miközben a 
hívek csalódottságukban új és új szek-
tákhoz csatlakoznak?

Rádöbben, hogy néha el kell tudni 
engedni dolgokat, még akkor is, ha azt 
a saját kudarcunknak éljük meg. S hogy 
a szeretet is lehet önző, amellyel máso-
kat hatalmába igyekszik kényszeríteni 
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az ember. S hogy van egy olyan fajtája is 
a szeretetnek – rossz, meddő szeretés – 
amelyben birtokolni akarunk, ahelyett, 
hogy átadnánk magunkat másoknak. 
Mert igazán csak az a szeretet boldo-
gít, amelyben a másik is kiteljesedhet, 
amit a másik is ugyanúgy el tud kép-
zelni, mint magunk. Nem csak nekünk 
kell akarni, hanem a másiknak is. Előbb 
meg kell érnie, el kell jutnia arra a fokra, 
hogy be tudja fogadni a változás gondo-
latát, majd a segítségünkkel a gyakorlati 
megvalósításhoz elvezetni. Az emberi 
élethez hozzátartozik a kudarc, a fájda-
lom, a halál is. 

Mustó Péter atya provinciálisa hí-
vására 1991-ben tér végleg vissza Ma-
gyarországra. Azóta Szegeden él. Ma 
is gyakran ad lelki vigaszt, tanácsot a 
hozzáfordulóknak magyarul, németül, 
de kívánságra franciául és spanyolul is 
az interneten. 

2007-ben az egy hónapos kolumbiai 
szabadságára elkísérte őt fiatal szerzetes 
társa, Kovács Lajos atya is, aki doku-
mentumfilmen örökítette meg Mustó 
atya látogatását. Már a repülőtéren 
óriási éneklő és tapsoló tömeg fogadta, 
akik az őt méltató táblákat lengették a 
magasba. Így fogadták az ő szeretett 
„Padre Píterüket”. Annyi év távlatából 
Kolumbia is megváltozott. Fővárosa, 
Bogotá valamivel biztonságosabb lett, 
ami abban nyilvánul meg, hogy külön 
negyedekbe zsúfolták a drogosokat, 
a prostituáltakat, a bűnözőket, s eze-
ket a városrészeket állandó fegyveres 
őrzők veszik körül. Se ki, se be. Még a 
templomok környékéről is kiűzték a 
koldusokat, hogy a turistákat ne zavar-
ják tolakodó magaviseletükkel. A Bogo-
tát körülölelő hegyek meredek lejtőin 
azonban maradtak bádog-városok, ahol 
minden illegálisan betelepedő szegény 
úgy épít magának néhány négyzetméte-
res kunyhócskát, akár a fecske a fészkét 
egy meredek löszfalban. A minden köz-
művet nélkülöző ideiglenes viskókban 
továbbra is számtalan gyermek születik, 
de már szervezetten, szociális munká-
sok próbálnak segíteni a szülőknek, va-
lamilyen munkát találni, a gyerekekről 
gondoskodni. Itt is időről időre rend-
őrök cirkálnak, és az odatévedő ide-
geneket udvariasan, de ellentmondást 
nem tűrően kikísérik arról a környékről. 

Időközben Mustó Péter atya mun-
kája is beérett. Azok az intézmények, 
melyeket ő hozott létre, kiteljesedtek. A 
volt munkatársak büszkén mutogatják 
neki a változásokat, a gyerekek pedig 
ismeretlenül is állandóan a kezét fog-

Szemes Zsuzsa

Példaképem

ják, hozzábújnak, egyetlen percre sem 
hagyják magára. Egy fiatal házaspár 
éveket várt arra, hogy a gyermeküket 
megkeresztelje. Sorra látogatja a ke-
resztgyerekeit, és beszámoltatja őket 
sorsuk fordulásáról, ugyanígy megisme-
rik, a még élő utcagyerekek is, akik már 
felnőttként gyónnak neki egy parkban 
a padon. Sőt, most már azok az atyák 
is méltatják, akik egykor nem értették, 
miért töri magát az utcagyerekekért. 
Időközben kiterjedt szociális hálózatot 
hoztak létre, s már nem a tudományos 
megközelítést részesítik előnyben, ha-
nem azt a „terepmunkát” folytatják, 
amit Mustó atya félbehagyott. 

Mustó atya egész életében minden-
ki felé teljes bizalommal, előítéletek nél-
kül közelít. S bárhol is van, az emberek, 
egészen a legkisebb utcagyerekekig, ezt 
a feltétlen bizalmat érzik meg, és ezért 
is vonzódnak hozzá. 

Egyszer egy több nyelvet anyanyelvi 
szinten beszélő fiatal jezsuita atyának 
lelkendeztem Mustó atya kolumbiai 
munkájáról és írásairól. A fiatal atya le-
gyintve megjegyezte, hogy Mustó atya 
neve nem ismert a kongresszusokon. 
Na, persze, válaszoltam, talán azért 
nem, mert a parttalan, világmegváltó 
fecsegések helyett Mustó atya addig 
valahol Bogotá szegénynegyedében a 
porban ülve egy drogos utcakölyköt 
próbál megmenteni. S annak a semmi 
kis életűnek talán éppen azt magyaráz-

za, hogy Isten őt is mennyire szereti, és 
hogy milyen értékes és szép is ő valójá-
ban. Szóval, számomra ő éppen azért 
hiteles, mert a sok felesleges locsogás 
helyett, azt teszi, amit mindnyájunknak 
tenni kellene.

Mustó atyának a szerzetesi sze-
génységi fogadalmához híven semmi-
je sincs. A váltásnyi ruha, és ami egy 
kopott hátizsákban elfér, az mindene. 
Ennek ellenére hatalmas a hite, szíve, 
tud vigasztalni, reményt adni, és vá-
logatás nélkül mindenkit szeretni. Az 
Atya azt vallja, hogy mindig ott szeret 
lenni, ahol a fű kinő. Ott, ahol az élet 
növekedni látszik, hogy segíthessen 
annak fejlődésében. Jézusi szeretet-
eszméjét úgy valósítja meg, hogy egész 
életén át nemcsak szavakkal, hanem 
valós tettekkel is segíti a gyengéket, a 
szegényeket, az elesetteket. Az Atya 
Magyarországon született, valójában 
Németországban nőtt fel, de választott 
hazája máig Kolumbia maradt. Mert 
ott vannak a barátai. A legegyszerűbb 
hétköznapi emberek, a különböző 
szerzetesrendbeli nővérek, az írástu-
datlan szegény asszonyok, az utcaköly-
kök, akikkel összefogva, a két kezük 
munkájával, tégláról-téglára felépítet-
ték a semmiből a szegények óvodáját 
és napközi otthonát. Ott volt ő otthon, 
ahol igazán szükség volt rá, ahol a ron-
gyos kis utcakölykök álombeli nagy-
apója lehetett. Ott, ahol a fű kinő…
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nál. 1995-ben főszerkesztője és újságírója a Pátyi Kurír c. községi újságnak. 
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filmjei, játékfilmjei és rajzfilmsorozat forgatókönyvei között voltak a következők: 1983-ban Nyitott utak 
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írója és rendezője.
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A család szó 1113-tól ismert a ma-
gyar nyelvben, az élővilág természetes 
és alapvető egységének jelölésére. A 
házastársak, élettársak, a gondozást 
igénylő elődök és utódok, a testvérek, 
a közeli, a választott rokon, keresztszü-
lők szociális, gazdasági, kulturális és 
érzelmi kapcsolatainak történelmileg 
változó formája. Társadalmi feladata a 
teljesítőképes népesség „újratermelése”, 
az alapvető szociális ismeretek, szabá-
lyok, a társas együttélési szokások, ha-
gyományok, a család normáinak, kultu-
rális értékeinek továbbadása, megújítá-
sa, a keresők és eltartottak mindennapi 
életének megszervezése. 

A család az emberi együttélés  cso-
dás találmánya, a társadalom alapja. A 
családban születnek a legfontosabb sze-
retetkapcsolatok. A legfőbb jellemzője 
az ÉN helyett a MI elfogadása: a te gon-
dod az én gondom, a te örömöd az én 
örömöm is. Egymás elviselése szeretet-
ben. Feltétele a folyamatos, a gondosko-
dó figyelem, amely sokféle módon veszi 
körül azokat, akik együtt élnek. 

A család tagjai képesek egymást 
meghallgatni, megpróbálni megérte-
ni azt is, amivel nem értenek egyet. A 
friss, üde családi élethez szükséges a 
beszélgetés. Ahogy a családban nőnek 
a gyermekek, úgy erősödnek a szeretet-
kapcsolatok is. 

A család középpontja az édesanya. 
Édesanyánk az egyetlen, aki nem azért 

szeret bennünket, mert jók, eredménye-
sek, kedvesek vagyunk, hanem egysze-
rűen szeret, mert nem tud bennünket 
nem szeretni. Az édesanyát gyermeké-
hez sajátos, szinte misztikus kapcsolat 
fűzi. Ugyanígy a gyermeket az anyához 
is. Szellemi, lelki kapcsolat ez, amely 
a születés után is fennmarad. Ha ez a 
kapcsolat jó, akkor a gyermek élete bol-
dog. Ha valamiért nem jó, azt a gyermek 
egész életében nem tudja kiheverni.

Anyai szeretet, sugárzó, éltető erő 
nélkül a világ elsorvad. Azzal, ahogy az 
anya a szeretetével körülveszi családját, 
mintát ad a gyermeknek arra, hogy a 
szeretet hogyan hat, s hogy azt miként 
lehet viszonozni. Az önző emberek 
nem tanultak meg szeretni, szeretetet 
viszonozni, alkalmatlanok az igazi sze-
retetkapcsolatokra.

Az apai szeretet a fejlődés folyamán 
értékelő szeretetté válik: szeretlek, mert 
a lányom, a fiam lettél, addig szeretünk, 
amíg betartod családi szokásainkat. Az 
apa felé teszi meg a gyermek az első lé-
pést az anyjától, ő segíti, félti, óvja, tá-
mogatja őt – jó esetben egy életen át. Az 
igazi családban az apa a jó feltételeket 
nyújtó és meghatározó szeretet. A kor-
látokat úgy szabja, hogy nem korlátoz, 
hanem véd. Támasz a család számára, 
gondot, problémát megbeszélő, megol-
dó társ.

Az anya a gyermek számára az örök 
megtartó erő, az otthon melege, az apa 

a lendítő erő. Az anya a szív, az érzelem, 
az apa a gondolat, az akarat, a döntés, 
a törvény képviselője, a védelem. A fiú 
az apjától, a lány az anyjától lesi el a 
nemi magatartást. Fontos, hogy jól és 
jótól tanulja ezt meg. Méltósággal ren-
delkező ember a gyermek is. Nem tárgy, 
amellyel azt tehetünk, amit akarunk. A 
gyermeknek szüksége van a fenntartás 
nélküli szeretetre, a fészekmelegre, a 
biztonságérzésre. A helyes modellma-
gatartásra, az elfogadott nézetek köz-
vetítésére, megértésre. Kérdéseire él-
ményszerű, érzelmeit, képzeletét meg-
mozgató válaszokra, vele együtt töltött 
időre, nyugalomra, néha a csöndre, elis-
merésre, nyesegetésre, dicséretre, önér-
zetének erősítésére.

A gyermek személyiségének fejlő-
dését nagymértékben befolyásolja, hogy 
vannak-e testvérei. Az első gyermek 
nevelése során tanulja a fiatal a szülői 
szerepet, túlságosan félti a gyerme-
két. A második, harmadik gyermeknél 
ilyennel már ritkán találkozunk. A szülő 
rutinja magabiztossá, alkalmazkodóvá 
teszi a gyermeket, akit tiszteletben kell 
tartani, mert minden gyermek önál-
ló személyiség. A szeretetet nem lehet 
egyenlő módon adagolni a gyermekek-
nek, hiszen a szeretet személyes viszony 
két ember között, melyben a szeretetet 
adó és kapó személy igénye is szerepet 
játszik. A szülő feladata megtanítani 

Gelencsér KatalinGelencsér Katalin

Szín szókincstár

a család
„Naponként újra kell kezdeni és akarni is egymásért az életet,
és arra törekedni, hogy a másik legyen boldog!
Aztán ez térül vissza számunkra, mint boldogság.”

(Gyökössy Endre)



39

arra, hogy mások jogait, függetlenségét 
tiszteletben kell tartani.

A gyermeki szem olyan, mint a vi-
deokamera: mindent felvesz, amit szű-
kebb környezetében tapasztal. Lehet, 
hogy a képet, tudattalanjából csak évti-
zedek múlva hívja elő, és ösztönösen e 
mintakép szerint cselekszik. A gyerme-
kek úgy válhatnak a társadalom építői-
vé, gazdagítóivá vagy fordulhatnak vele 
szembe, kerülhetnek a peremére, ahogy 
szüleik kapcsolatát látják a világhoz, 
környezetükhöz.

A család az a hely, ahol a test és a 
szeretet összekapcsolódik. Itt tanul-
juk meg a test jóságát a szülőktől ka-
pott gondoskodás, törődés és szeretet 
megtapasztalásában. Itt élhető meg 
önmagunk odaajándékozása a házas-
társi szeretetben, amely összekapcsolja 
a férfit és a nőt. Itt tapasztalható meg a 
szeretet oltalma, ösztönző ereje, és az 
élet itt kapcsolódik össze a nemzedé-
kekével. 

A családban fedezi fel az ember a 
saját kapcsolati képességét másokkal. Itt 
válik élménnyé, hogy a szeretetre kap-
tunk meghívást, valamint hogy elfogad-
juk azt másoktól, és másoknak ajándé-
kozzuk magunkat. Nem elég a családért 
és egymás mellett élni, hanem sokkal 
inkább a családdal, a családban kell. Ami 
egészséges egységben tartja a házassá-
got, az a kölcsönös tiszteleten, szereteten 
alapuló kommunikáció, a konfliktusok 
helyes kezelése. A házasság nem letöri 
az ént, hanem kibontakoztatja, az egyén 
pedig ajándékká és megajándékozottá is 
lesz a kapcsolatban. 

Az esküvők, valamint az ezüst- és 
aranylakodalmak nemcsak látványos és 
nagy családi ünneplések, hanem üzene-
tet hordozó ikonok, a hűségben megélt 
szeretet transzparensei. 

A család szó a mai köztudatban azt 
az általában egy fedél alatt élő közös-
séget jelenti, amelynek tagjait egyrészt 
házassági kötelék, másrészt gyerek-szü-
lő kapcsolat fűz egymáshoz de nemcsak 
az együtt élők közösségére, hanem a 
rokoni kötelékekkel összetartozók cso-
portjára is utal. Magját egy házaspár 
alkotja, akik tudatos szeretetből léptek 
életközösségre egymással, egy olyan 
kapaszkodó az élet viharaiban, amely 
az embert biztonságban tartja, s új re-
ményt nyújt további létezéséhez.

A család az élet legtermészetesebb 
regulátora. Szárnyakat adhat tagjainak, 
egészséges létünk előmozdítója és a 
boldogság igazi tárháza lehet. A szere-
tettel töltött családban egység és teljes 
megértés van egymás iránt, noha tagjai 

Gelencsér Katalin
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Ezüst fokozat, Bessenyei György-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje a legmagasabb.

önálló személyek. A nemes erkölcs is 
eggyé kovácsolja a családot, és az ár-
mánysághoz nem ad teret. Az a család 
lehet nagyon boldog, amelynek tagjait a 
szeretet szálai kötik össze. Lehetőséget 
biztosít a legszorosabb emberi kapcso-
latoknak, a munkának, az alkotásnak és 
a szórakozásnak. Érdekszövetségként 
működő, az igényeken, az érzéseken és 
szavakon átsugárzó személyes szeretet 
nélkülözhetetlen nemzeti intézménye. 
Család nélkül az emberiség, mint oldott 
kéve hullana szét. 

Ha egy nagy családot bensőséges 
kapcsolat jellemez, a nagyszülők, a szü-
lők és a gyermekek között olyan viszony 
alakulhat ki, amely a nemes családi tra-
díciók tiszteletben tartása mellett le-
hetővé teszi, hogy a családtagokban az 
érzelmi és szellemi önállóság teljes teret 

„Az életemben sűrűn változó rendszerek és korszakok mindegyiké-
ben csak ez az egy képződmény, a család bizonyult maradandónak. 
Mindent kibírt és eltűrt mindent. Alázatos volt, rugalmas, célszerű… 
menedék volt baj idején, célt nyújtott, tanácsot adott a bizonytalan-
ságban, tanáccsal szolgált, szökésre buzdított, vagy éppen ellenkezőleg, 
az ésszerű engedelmességet javasolta, … szentek voltak az ő érdekei. 
Vészhelyzetekben az ország családokra bomlott, az egyetlen, megbíz-
ható kapcsolat a rokoni lett, … a családjukra, anyjukra hivatkoztak 
az emberek, mint egyetlen fedezettel bíró valutára, ami megmaradt az 
általános bizonytalanságban.”

(Bereményi Géza)

„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család. 
Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki nélküle indul, 
nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Né-
melykor épp legutolsó menedék… A család az, ahol  zúzmarás idők-
ben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”

(Sütő András)

kapjon az egyén és a köz javára. Azok a 
családok, amelyek még öregkorban is 
együtt vannak, valóságos kincs birto-
kosai. 

A család olyan együttélési forma, 
amelyben az utódok a legközvetleneb-
bül sajátíthatják el az emberi együttélés 
mechanizmusának bonyolult szabálya-
it. Amint a gyermek megtanul önálló-
sodni, beszéd révén mindinkább része 
lesz a családnak, egyes dolgokba ki-
sebb-nagyobb szerepeket kap. Segíthet 
a leányka anyjának a házimunkában, a 
fiúcska pedig, az apjának a férfimunká-
ban. Mindezekkel alakul ki a harmoni-
kus családi élet: a sarjhajtás is termőre 
fordul, virágzik, terem, közben az öreg 
fák lombja óvja, mígnem valamennyien 
megöregszenek, kidőlnek és helyettük 
új sarjak képződnek.



40

w
w

w
.e

r
ik

a
n
e
t
.h

u

A rokon lélek Szenti Tibor nemrég, 
prózában elbeszélt költeményekként 
jellemezte Mátyus Aliz írásait. Ezt meg-
erősítem Tamási Áron: Szülőföldem 
című könyvéből vett idézettel: „Miénk a 
fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, 
amelyen élünk és meghalunk.”

A Magyarország felfedezése soro-
zat ifjú szerzőjeként, Holnapon innen, 
tegnapon túl című könyvével 1980-ban 
berobbant, Erdei Ferenc-díjat elnyert 
szociográfus írásai, könyvei sorra jelen-
tek meg és olvasó közönségre találtak a 
nyolcvanas évek végéig. A társszerző-
vel írt Maga ura parasztok és uradalmi 
cselédek című, a Gyorsuló idő sorozat, 
népszerű- tudományos könyve (1984) 
után, az önsorsát is kereső falukutató 
szenvedély vezette a szépírói erényeket 
föl-fölvillantó Pusztafalu és Faluregény 
című szociográfiái (1987, Magvető) 
megalkotásakor.

Megrázó tragédiák; édesanyja ha-
lála, majd tűzben pusztuló kiskunsági 
tanyája, illetve a föllángoló szerelem 
sorsfordító adományaként Aliz 1988-
ban, immár negyvenévesen, megszüli 
Bencéjét. A nomád nemzedék – egy 
jurtaállító kis közösség – tagjaként is-
meri meg a Kiskunságot, s ehhez a vi-
dékhez köti ez a későbbi életét megha-
tározó csoda.

Gyermeke apjával nem sokáig élnek 
együtt. ő azonban másfél évtizeden át 
figyelmének és energiáinak javát Bence 
nevelésére fordítja. Munkahelyi felada-
tait becsülettel ellátja, de írói-közéle-
ti létét szünetelteti. Elsuhan fölötte a 

rendszerváltás, a politikai miazmák 
sokasága. Ezalatt azért még kiszakad 
belőle az Anya meghalt (1992, Szép-
halom Könyvműhely) című könyve, és 
városában, Pápán – korábbi írásaiból 
Képzelet címmel – egy kis válogatást is 
megjelentettek tőle 1999-ben.

Írói újjászületését – ahogy azt új 
könyveiből érzékelhetjük – főként Ben-
cének s annak az anyai ösztönnek kö-
szönhetjük, amely minden jót és szépet 
át akar örökíteni gyermekére. Neki szól 
az ajánlás is: „Könyvemet gimnazista 
Bence fiamnak ajánlom, akkorra, ami-
kor már saját családja, mint burok veszi 
körül.” Mátyus Aliz mindhárom könyve; 
az egymásra épülő Kígyószisz (2004), 
a Kőmadár Zuglóban (2005), de főként 
az El se hagy… című legutóbbi remeke 
(2009), az Orpheusz Kiadó és vezetője 
Deák László költő gondozásában jelent 
meg. Erről a szerző lábjegyzetben is 
szól. Műfajukat tekintve e kisregények 
rendhagyó alkotások. Olyan önéletrajzi 
elemekből sarjasztott novellafüzérek, 
amelyekben az anyai érzelmek hullá-
mai, a megismertető és a tudásra ösz-
tönző szándék átszivárványozódik azzal 
a bölcs derűvel, amely az élet szeretetét, 
szépségét sugallja. Aliz egyik interjújá-
ban így vall erről:

„A kötődés fontos. Legerősebben 
emberekhez kötődöm, aztán helyszí-
nekhez. Talán az sem véletlen, hogy egy 
olyan településhez is, mint Zalalövő, 
ahol csak megszülettem. Kilenc hóna-
pos voltam, amikor apám városába, Pá-
pára költöztünk, 1949-ben pedig követ-

tek bennünket az anyai nagyszülők is, 
kulákká nyilvánították őket… Van olyan 
falu, mely a kutatás miatt lett fontos, 
például Zemplénben Pusztafalu. Mind-
azt, amit jó esetben unokaként meg-
tudhattam volna, ott tanultam meg. 
Ott tanultam arról a világról, melynek 
méltósága van, amelyikben az emberek 
tudták, miért tartanak valakit többre 
maguk között. Az ott megismert világ 
nagyapámra, így Zalalövőre emlékez-
tetett… Más településekhez szerelmek, 
házasság, megismerkedés miatt kötő-
döm, ilyen Sümeg, Debrecen, Kecske-
mét. És Pécs. Óbudát és Zuglót a fiam 
születése után ismertem meg jobban, az 
ember gyerekkel lakja be azt a várost, 
melyhez különben nincs köze (idézet 
Mórocz Zsolt interjújából – Zalai Hír-
lap).

El se hagy című könyvében szinte 
kézen fogva vezeti fiát-olvasóját gyer-
mekkora tájain túl a mai világ csodái-
hoz is. Néhol hosszabban megáll, elidő-
zik, olykor elmélázik az apró örömök 
tengerében. A természet szépségének 
szerető fiával közös fölfedezése varázs-
latos erővel hat rá, amely tájleírásait is 
átlelkesíti. Legyen szó akár a Csobánc 
megmászásáról, a Balatonról avagy 
kiskunsági tanyájáról. Akkor is Bencé-
hez szól, amikor magányos pápai útja, 
ozorai kirándulása vagy anyjával közös 
mátrai üdülése emlékélményeit ecsete-
li. Mindezek nyomán fel-feltör néhány 
nagyszerű művészeti alkotás élménye; 
Bergman és a cseh újhullám-filmektől, 
Illyés Gyula- és Füst Milán-versekig, s 

mátyus aliz: El se hagy…

anyai hagyaték
Bencének…*

Bakos IstvánBakos István

rímelô

* Az írás első megjelenése a Hitel című folyóirat XXIII. évfolyam, 2010. novemberi számában, 121-123. oldal.
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a kitűnő Hrabal idézettől, az általa for-
dított Lev Usztyinov Kristályszív című 
drámáig és a döbbenetes erejű Frida 
Kahlo festményekig (Bécsben most 
nyílt meg nagyhatású kiállítása!).

A lélek útjain talán még nagyobb 
szeretettel, empátiával kalauzolja fiát, 
embertől emberig. Van, akiket csak rö-
viden említ, mint pl. a barátait, kortár-
sait vagy a család nagy festőművészét, 
Czencz Jánost. A közeli családtagokhoz 
meg vissza-visszatér, beavat titkaikba. 
Egyes szám harmadik személyben. Fe-
ledhetetlenül.

Így ismerhetjük meg – emléktöre-
dékekből – az itthon „államilag család-
talanított” s ezért disszidáló öccsét, Ta-
mást. A nagy magyar patrióta Amszter-
damban talált új otthonra, alapított csa-
ládot, s a rendszerváltás után holland 
családjával együtt akart hazatelepülni. 
Erősen készült, Istenmezején házat, 
földet is vett, ám felesége és gyermekei 
még vívódtak. Aztán bekövetkezett a 
tragédia, amiről így ír:

„…Tudja ő, az ő öccse nem egy 
született érrendellenességbe hal bele, 
hanem a honvágyába. Az agyvérzés pil-
lanatában az az utolsónak kiejtett Jézus 
Máriám, egyszerre árulkodik a történés 
tisztánlátásáról, s talán előzményként 
annak belátásáról, hogy soha nem fog-
nak tudni hazamenni, nincs mire, nincs 
hova, nem is lesz mire, nem is lesz hova. 
Jézus, Mária!

Az Amszterdamból Magyarorszá-
gon töltött nyári egy hónapok még 
csak az évben felgyülemlett honta-
lanság kipihenésére se lehettek ele-
gendők. Hogyan lehetett volna egy 
zalalövői, néhány fányi erdőből, a 
nagyapai birtoktöredékből annyi tar-
tást és méltóságot meríteni, a pápai 
nagyanyai kocsma mai közönségéből 
annyi figyelmet kicsikarni, a fővá-
rosi családtagokból annyi szerete-
tet kipréselni, a nélkülöző, a szegény 
istenmezejeiekből a jövőépítő tervekre 
annyi igenlést kapni, hogy az a haza-
téréshez megerősítő hitet és egy újabb 
évhez kellő kurázsit adjon….”

A könyv talányos címére, a kómá-
ban fekvő szeretett testvér történetéből 
kapjuk az egyik magyarázatot:

„…Mi az, hogy valaki nincs, aki el 
se hagy? Felrándul a feje, akár az egész 
felső teste, ha így nem fullad meg. Mo-
zog a szeme, néha mintha nézne. De 
nem néz vele. Sose lesz vége. Lehet 
hozzá szólni, bármikor lehet, mindent 
lehet mondani neki, nem hall semmit. 
Egyszemélyes jelenet főszereplői a test 
mellett megálló családtagok. Zajlik a 

Ionescodráma… Innen van, de nincs 
itt….

…Elhagyta övéit, és nem hagyta el. 
Elhagyta őt is.

Remeg a hangja, s ez ismétlődik 
gyors egymásutánban. Belőle jön, így, 
ez az elhagy, el se hagy. Hogy szóljon 
hozzá, ha az öccsének nincs tekintete? 
Nincs tekintete. Mozdul a szeme. Rám 
néz vele? Meghalok bele?”

A testvérszeretet fájdalmas apoteó-
zisa mellett a boldogító szerelem a cím 
másik magyarázata:

„…Meddig tart a boldogság, csak 
abból, hogy emberek boldognak hiszik 
az embert? Pillanatig se? S meddig tart-
ható fenn egy kép, amihez emberek ra-
gaszkodtak, amit szerettek? S fontos-e 
ez?

Kivetül a kőfalra az óriási árnyék. S 
amíg kivetül, hiába nincs a másik, van. 
Dolgozik a műterem asztala mellett, 
festi a könyv lapjait. ül a festőállvány-
nál, kéket használ, és pirosat. Világot 
jár. Újra Párizst és Indiát. Találkozója 
van a Gangesz partján.

Úszik és látja. Járja az erdőt, és látja. 
Keveri az ételt, és látja. Fogja a kávés-
csészét, és látja. Fekszik az ágyán, ott 
van a becsukott szeme mögött. Alszik 
és álmodja. Van. Nem hagyta el. Nem 
tudja elhagyni.

Aki nincs, és mégis van, nem hagy 
el.

El se hagy.
És egyszertől kezdve újra íze lesz a 

frissen eltett görögdinnyehéj dzsem-
nek. És a kávénak. És örömük a haj-
naloknak. Annak, ahogy a nap a hegy 
mögött felkel. Ahogy volt, és nincs köd 
a völgyben. Minden újra lesz.

Álmodik is újra. Az álmai se váltak 
meg tőle.”

A kisregény talán legszuggesztívebb 
része a fiáért és annak kedveséért aggó-
dó – a harsány szomszéd kommentárja-
itól, és a tévéképernyőjén látottaktól –, 
feldúlt anya gyötrődése a 2006 októberi 
rendőri brutalitásokat tapasztalván:

„…Meresztette szemét a képernyő-
re, hangosított a készülékén, nem akar-
ta, hogy a szomszédjától hallja a hangot. 
Ezt most ő nézi. Újra állt a képernyő 
előtt, ki kellett derítenie, élő közvetítés 
folyik-e. Arcokat próbált a civil oldalon 
meglátni, fiát kereste, micsoda képte-
lenség, keresi, hogy ne találja.

Fia korú fiút döntenek le a robotok 
a földre, pillanatok alatt körülállják. 
A kamera elől takarják, vagy ez az ok 
nélkül beléjük táplált eljárás? Jönnek 

a többiek, a többi robot, nekik a lábuk 
van betáplálva, mind rúg a földön fekvő 
testbe, egyet. Robotok, nem vitás. Nem 
tudják, amibe rúgnak, mi az.

De most kamera van, mikrofon, 
kérdeznek is. Mi volt a földre került fiú 
bűne? A szemtanú igyekszik magának 
is válaszolni, nagyon megfontolt. Az, 
hogy a rossz irányba futott.

Jézusom, rossz irányba. És mihez 
képest? Honnan futnak itt az emberek, 
és hová? S mi elől?…”

Aztán felidézi az 1956-os forrada-
lom fájó emlékét is, ahogyan édesapjá-
val, családjával átélte.

Nemrégiben szülőföldjének jeles 
helyein, Vasváron és Zalalövőn ren-
dezett könyvbemutatókon, méltatója 
lehettem könyvének, érzékeltem azt 
az érdeklődő ragaszkodást, ami iránta, 
írásai iránt megnyilvánult. Láthattam a 
tornyos házat és a sarokszobát, amely-
nek ablaka alatt hajdan – a közeli temp-
lomból odacipelt harmóniumon játszva 
– adott szerenádot a gazdag parasztpol-
gár lánynak a szegény szerelmes kán-
tortanító, s ahol később Aliz született.

A jó hangulatú bemutatón egy idős 
férfi velünk üzente, hogy adják vissza 
a Kossuth Rádiót és szignálját, mert ő 
azon nőtt föl, de nem fogja elismerni és 
hallgatni addig, amíg újra fel nem hang-
zik rajta az „Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!” dallama. Maradjon addig 
a MR1!

Az igény – úgy tűnik – nem idegen 
a könyv szellemiségétől, ezért került 
elő a bemutatón. Mátyus ebben az egy-
re mostohább világban a legrosszabból 
is igyekszik kihámozni a jót, az életre 
buzdító tanulságot. Lelkébe sok fényt 
fogadott, ami e sorsregényéből is kivi-
láglik. Bemutatja nemcsak Bencének, 
de kortárs közönségének is esendősé-
geinket múltunk és létünk maradandó 
értékeivel együtt. Gyakran visszatér 
tápláló forrásaihoz; családjához és vá-
rosához, Pápához. Sodró erejű lírai val-
lomásaival átszőtt jelen, a közelmúlt s a 
– szülők, nagyszülők beszélgetéseiből, 
az emlékezetfoszlányokból kirajzoló-
dó – régmúlt avatja identitáserősítővé 
e művét. „Hollóidőben” élünk. Pusztu-
lunk, ahogyan hajdan Szilágyi István 
hódoltságkorban játszódó, nagyhatá-
sú regényének derék magyarjai… Én 
minden gyermekvállaláson töprengő, 
hezitáló fiatalnak a kezébe adnám Má-
tyus Aliz e meggyőző kis zsebregényét, 
hogy olvassa, és kapjon kedvet, lélek-
erőt, bátorítást a túléléshez; a szerelem 
gyümölcséhez s utódainak tisztességes 
fölneveléséhez.

Bakos István

rímelô
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A XIX. század második felétől ta-
pasztalható nagyarányú gazdasági, 
társadalmi fejlődés és átalakulás követ-
kezményeként kiteljesedtek a polgári 
társadalomfejlődés keretei. ütemes mo-
dernizáció, az infrastruktúra hallatlan 
terjedése, korszerűsödő igazgatási gé-
pezet, új típusú intézményrendszer, ok-
tatási, egészségügyi, szociális szervezet 
jellemezte a kiegyezés utáni viszonyo-
kat. Amiként változott a nyilvános élet-
tér, s megújultak az időtöltés alkalmai 
és színterei, lassan-lassan hozzáidomult 
a változásokhoz a polgári otthon belső 
miliője is. A nők – nem kis részben az 
emancipáció sikereinek köszönhető-
en – fokozatosan kiléptek a családi élet 
korlátolt mozgásteret biztosító szűk kö-
rein kívülre, de a változások ellenére a 
hagyományosnak tekintett női szerepek 
elsajátítása, gyakorlása a továbbiakban 
is elvárás volt feléjük.

„Megvallom – írta visszaemléke-
zésében a korszakban elismert írónő, a 
Családi Kör szerkesztőasszonya, Szegfi 
Mórné Kánya Emília (1828–1905) –, 
ambíciómat találtam benne és nagyon 
szerettem a háziasszonyi foglalkozást. 
[…] Egész odaadással vittem a háztar-
tást, és igazán élvezetet és örömet talál-
tam a rend, a csín, a jólét fenntartásá-
ban. Mindaz a nő, aki eltávolítja magától 
a háztartás gondját, munkáját – saját 
ellensége. Nekem jóleső megnyugvást 
szerzett a háztartás, a szeretteimért 
való gondoskodás folytonos láncolata 
és ez a leghálásabb munkaköre a nőnek, 

akinek megengedi a sors.” Szegfiné az 
eszményi gazdasszony erényei között 
hagyományosan a szorgalmat, pontos-
ságot, ügyességet, s nem utolsósorban 
a takarékosságot tartotta a legtöbbre. 
Véleménye szerint a háziasszonynak úgy 
kell tevékenykednie, hogy „a háztartás 
szekerének a nyikorgása ne hallassék: 
csendesen, jó szóval, rendben menjen 
minden, szónoklás és dicsekedés nél-
kül.” A gyakorlott, tapasztalt gazdasz-
szony valóban rutinosan, nesztelenül, a 
családtagok számára szinte észrevétle-
nül, a háttérből vezényelte a ház ügye-
it. Minden gördülékenyen, pontosan, 
kiszámíthatóan, a megszokott rendben 
történt. Mindez persze nem volt elvár-
ható a házvezetésbe éppen csak bele-
csöppent naiv házikisasszonytól, aki 
maga is irányításra és bátorításra szo-
rult, s a „háztartás szekere” legfeljebb 
vontatottan, lomha cammogással vagy 
zörögve, zajosan haladt alatta.

A Békés Megyei Levéltár és a Corvin 
János Múzeum gyűjteményében találha-
tó, egymást kiegészítő forrásegyüttes, 
a gyulai Ladics és Kliment család le-
velezése kivételes lehetőséget kínál a 
XIX–XX. századi kisvárosi polgári mi-
liő megismerésére. A jórészt az 1870-es 
évektől az 1920-as évekig fennmaradt 
– egyelőre feldolgozatlan – levelekből 
kiolvasható az is, a két család három 
nemzedékének lányai, asszonyai ho-
gyan, milyen példák nyomán sajátítot-
ták el és gyakorolták a hagyományos 
női feladatköröket. A Ladics és Kliment 

lányok példáján bemutatható a tradicio-
nálisan elvárt női szerepek megismerési 
folyamata és begyakorlása is. A levélvál-
tás természetéből adódóan a rutinos, 
avatott gazdasszony édesanya – nem 
egyszer kényszerű – távolléte idején író-
dott, többnyire bizonytalan, segélykérő, 
olykor öntelt, hivalkodó sorokból rajzo-
lódik ki a gyulai polgárlányok és fiatal-
asszonyok tanulási folyamata. A lányok 
elsajátították a sütés-főzést, befőztek, 
mostak, vasaltak, gyermeket gondoztak 
és neveltek, s lassan-lassan szert tettek 
a polgári háztartás hatékony működését 
biztosító szolgálószemélyzet határozott, 
keménykezű dirigálásának képességére 
is.

A LADICS LÁNYOK 
MINDENNAPJAI

Ladics György (1834–1906) szar-
vasi származású gyulai ügyvéd, a város 
egyik legismertebb, megbecsült polgára 
volt, odaadással szolgálta a várost és a 
vármegyét, a helyi főúri családok bizal-
mát ugyancsak élvezte. A gyulai pénz-
intézetek alapításából, működtetéséből, 
az árvízvédelmi munkálatok szervezé-
séből is kivette részét, az evangélikus 
egyházat anyagilag támogatta. Idős ko-
rára, az ügyvédi praxistól visszavonulva 
csorvási, gyulavári birtokain gazdálko-
dott. Ladics György 1863-ban alapított 
családot, jó hírű, vagyonos jószág- és 

a hagyományos nôi szerepek elsajátítása Gyulán, 
a ladics család levelezésének tükrében
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terménykereskedő famíliába nősült be, 
Sztojanovits Krisztina (1843–1911) lett 
a felesége. Házasságukból három fiú és 
három leány született.

A Ladics lányok – Irén (1865–1945), 
Mária (1866–1888) és Margit (1874–
1899) – az 1870–1880-as években a 
lippai zárdában nevelkedtek, Gyulán 
porosz nevelőnőt fogadtak fel melléjük, 
akivel a német nyelvben gyakorolhatták 
magukat. Jórészt tanulással, német- és 
francia nyelvleckékkel, olvasással, ké-
zimunkázással, zongorázással telt el az 
idő. „Itt, a városban meglehetős unal-
masan töltjük napjainkat – adta hírül 
Mari fivérének, Gyulának 1883-ban –, 
ha nem lennék folytonosan vagy a ta-
nyán vagy a szobában olvasással, kézi-
munkával, zongorával vagy tanulással 
elfoglalva, agyonunnám magam. Mert 
lásd, édesem, mi most egy hónap óta 
egész gőzerővel tanulunk mindent, amit 
csak lehet. A családban nem hallhat-
ni csak német vagy francia szót, miért 
is tanácsolom, légy szorgalmas ezen 
nyelvekben, mert különben itthon nem 
fogsz boldogulhatni. Következő leve-
lem is, melyet Hozzád intézek, már né-
met vagy francia lesz; ezen alkalommal 
csakis azért magyar, mert gondoltam, ha 
nem készítelek előre elő, ha meglátod, 
hogy leveled nem magyar, anélkül, hogy 
megnéznéd, kitől van, a tűzbe dobod.”

Mindezeken felül legalább ennyire 
hangsúlyos szerep jutott a Ladics lányok 
neveltetésében a háztartásvezetési isme-
retek elsajátításának. 1883 novemberé-
ben Ladics Irén magabiztosan újságolta 
fivérének: „ma estére Tatával Csorvásra 
fogok menni. Én fogom ott a háztartást 
vinni. Már előre büszke vagyok rá, hogy 
ott én leszek az úrnő, én fogok paran-
csolni és én fogom a Speise-cédulát is 
kiadni. Azaz én fogok magam főzni is; 
mert hát ott nincs senki, aki nagyon ér-
tene a főzéshez. Na, de ne sajnáld Tatát, 
hisz már azóta, mióta elmentél sok jót 
tanultam főzni. Igazat megvallva, kez-
dünk Mari és én nagyon háziasak lenni. 
A birsalmasajtot is én csináltam az idén, 
mégpedig nagyon jól sikerült!”

A hagyományos, konzervatív nő-
nevelés mellett elkötelezett Gyulafi 
Endre gyulai tanító, újságíró 1891-ben 
a nők társadalomban betöltött hely-
zetét vizsgálva arra jutott, hogy „egyik 
szerencsétlen cselekedet az, hogy a le-
ánynevelést egyedül a nevelőintézetre 
bízzák, hogy mindent tanul, csak azt 
nem, amire mint feleségnek, anyának 
és háziasszonynak okvetlenül szüksé-
ge lenne, hogy igazán boldog legyen, s 
hozzátartozóit is boldogíthassa. Értjük 

amaz ismereteket, melyekkel egy igazi 
jó háziasszonynak – hogy a családnak 
és hazának dísze lehessen – okvetle-
nül bírnia kell. Mert bármily szépek 
is a szellemi ismeretek, különösen ha 
alaposak, elenyészik ezeknek szépsége 
akkor, ha a lány nem jó gazdasszony. 
Nem ezek díszítik a nőt a szó esztétikai 
és etikai értelmében, hanem azok az is-
meretek, melyekkel egy jó háziasszony 
bír. Ilyen ismeretek pedig kizárólag ne-
velőintézetben nem szerezhetők meg. 
Ez a tudomány csakis az anyától sajátít-
ható el, s nagyon téved az, ki azt hiszi, 
hogy a szellemi ismeretek előbbre valók 
amazoknál.” Gyulafi véleménye szerint 
az egyik legnagyobb szerencsétlenség 
abból fakadt, ha a nevelés révén a leá-
nyok nagyzolóvá, fény- és pompakedve-
lővé váltak, „kik finom nevelésüknél és 
műveltségüknél fogva irtóznak attól a 
szívet és lelket nemesítő foglalkozástól, 
mit házi munkálkodásnak neveznek. 
Ehelyett minden tartózkodás nélkül be-
szélik, hogy ők egy rántást sem tudnak 
csinálni; mintha a főzés tudása szégyen, 
a nem tudás pedig dicsőség volna!”

„NEHÉZ 
A GAZDASSZONYKODÁS…”

Az eladósorba került, huszonkét 
esztendős Ladics Irén vállaira 1887-
től váratlanul felelősségteljes, sokszor 
megterhelő teendők egész sora nehe-
zedett. Húga, Mária tüdőbetegségé-
nek görbersdorfi kezelése gyökeresen 
átalakította a Ladics család minden-
napjait Gyulán is. A háztartás ösz-
szes gondja-baja a legidősebb, otthon 
maradt lányra, Irénre hárult, hiszen 
édesanyjuk több mint egy esztendőn át 
(1887–1888), Marcsi tragikus haláláig, 
Görbersdorfban tartózkodott. A leg-
idősebb fiú, Ladics László beszámolója 
szerint „az a helyzet, amelyben mi most 
élünk, meglehetős sajátságos, különösen 
az pedig szegény Iréné, kinek a Mama 
teendőit anélkül kellett átvenni egy ilyen 
nagy és nehézkes természetű famíliá-
ban, hogy csak tájékozva is lett volna 
arról, mit hol kell kezdeni. Azt azonban 
megnyugtatásokra írhatom – tudatta 
édesanyjával –, hogy mióta van mit ten-
nie, sokkal jobban néz ki.” Ladics György 
sem tagadta, Irén „néha, néha elmondja, 
hogy nehéz a gazdasszonykodás, hogy 
nagyon sok dolga van, de az nincs ár-
talmára; mert korán fekszik, jól alszik 
és korábban kél. Csinálja nyakra-főre a 
befőtteket.” Irén viszont lemondóan ál-

lapította meg megváltozott helyzetéről: 
„szörnyű unalmas nyaram lesz, és most 
egész »péklegény« lett belőlem. […] Este 
alig várom, hogy az ágyba bújhassak, s 
vacsora után, amint elvégeztem dolgo-
mat, rögtön lefekszem, mi többnyire 10 
órakor történik, de sajnos a felkelésben 
a régi maradtam, az sehogy sem ízlik 
most sem, s ha tehetem, fél hétig is az 
ágyban maradok.”

Irénke – édesapja tudósítása szerint 
– valódi hősiességgel tűrte és viselte a 
rá nehezedő gazdasszonyi teendőket, 
de nagyon sokszor kimerült, ilyenkor 
háztartásvezetési kérdésekben a csa-
lád nőtagjainak maximális támogatá-
sát remélhette. Javakorabeli nagyanyja, 
Sztojanovits Szilárdné Czingulszky Bor-
bála (1808–1891) és nagynénje, Reck 
Józsefné Sztojanovits Izabella (1842–
1925) tanácsaira, tevékeny közreműkö-
désére bizton számíthatott. Bella néni 
gyakran beutazott Csorvásról Gyulára, 
nemegyszer napokig gyámolította uno-
kahúgát. Egy évi házvezetés után Irén 
minden magabiztosságot nélkülözve, 
megadóan írta Marcsinak: „S egészen 
elhitettem magammal, hogy napközben 
nem érek rá, pedig jól meggondolva, 
dehogynem, hisz nem vagyok én oly jó 
gazdasszony, hogy egész napomat házi 
dolgokkal tölteném el. Most egy hé-
tig meg éppen nagy úrnő voltam, sze-
gény Bella néni bent volt, s ő végzett 
mindent helyettem.” A nagymama és 
a nagynéni pártfogoltja vállairól édes-
apja más módon is igyekezett levenni 
a terhet. Ladics György folyamatosan 
járatta a házhoz a család régi cselédjét, 
Varjúnét. Az „öregasszonyt” azonban 
Irén nagyon gyámoltalannak tartotta, 
nem is igen hívta máskor, csak éppen a 
főzéshez. Rajta kívül elsősorban a már-
már családtagnak számító Tóth Julcsa 
volt Irén jobbkeze, aki a befőzésben, 
szüreti munkálatok idején és a disz-
nóölés körüli teendőkben bizonyult 
pótolhatatlan segítségnek. Akár előre 
megtervezett feladatokat is átütemezett 
miatta, Julcsát ugyanis dologidőben 
nehezen lehetett megkapni, sokaknak 
varrt a városban, Gallacz János mérnök 
családjának költözködésben segített, de 
az idős orvosözvegy, Csausz Lajosné 
ápolására is felkérték. A személyzet tag-
jai közül legfeljebb a szakácsnéval gyűlt 
meg Irén baja, iránta érzett ellenszenvét 
nem is palástolta: „Érdekes kis heccem 
volt tegnapelőtt, az öreget megszólítot-
tam, hogy ne fújja a kezével az orrát, 
mert én azt utálom […], nem nagyon tű-
röm, mert prédának találom, hozzá van 
szokva, hogy ő legyen a gazdasszony, és 
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képes volna a cselédeket mindig hússal 
jóllakatni. Másképp meglennék én mint 
gazdasszony, csak cselédet ne kéne lát-
nom!” A házikisasszony mindenesetre 
szívesebben fogott munkára női alkal-
mazottakat, „előre borzadok attól – írta 
édesanyjának –, hogy a Tata télire egy 
férficselédet akar fogadni, vagy hetest 
vagy inast. Óh, még azokkal is vesződni 
iszonyú állapot lesz! Eggyel pedig a fűtés 
miatt ki nem jöhetek.”

SZOBALÁNYOK, 
CSELÉDEK, SZAKÁCSNÔK

A család ellátása, élelmezése egyéb-
ként mindenkor legalább két főből álló 
belső szolgálószemélyzet meglétét 
feltételezte. Az alkalmazottak hierar-
chiájában kitüntetett hely illette meg 
az általában hosszú éveket egy helyen 
szolgáló szakácsnőket. Ha a szakácsné 
felmondott, ideiglenesen eltávozott vagy 
egyszerűen csak ügyetlennek, a feladat-
ra alkalmatlannak bizonyult, komoly 
fennakadás adódhatott a háztartásve-
zetésben. Ladics Györgyné szakácsnői 
pazarlása felett soha nem hunyt szemet: 
„Nézz a szakácsné után is – kérte távol-
létében egy ízben fiát –, mert nagyon 
préda!” Ladicsné 1902-ben Fiam János-
né orosházi cselédközvetítő segítségével 
keresett megfelelő szakácsnőt. A cseléd-
szerző ügyes és szorgalmas, évekig egy 
helyen dolgozó főzőasszonyokat aján-
lott, akik 10 vagy 12 forint fizetség el-
lenében álltak munkába. Ladicsné 1904 
nyarán szívélyesen invitálta fiát csalá-
dostól Csorvásra, annak ellenére, hogy 
ismét „nincs szakácsné, van elég cseléd, 
majd én főzök. Ha azonban olyan szíves 
lennél – fordult László fiához –, hogy el-
küldenéd Miskuczát ahhoz a Horváthné 
szakácsnéhoz, akinek a lába megdagadt, 
ha talán már jobban van, hogy legalább 
egy hónapot tudna itt tölteni, akkor jó 
lenne, ha kijönne, mert már Ágnesnak 
heimvéje van, én pedig nem tartózta-
tom. Ha esetleg a Horváthné nem jön, 
akkor küldd el az öreg házmesternét a 
cselédintézetbe, hogyha alkalmas sza-
kácsnét vinne, fogadjátok meg.” „Az 
ügyetlen és tudatlan cseléd kényszerített 
reá” erősítette meg Kánya Emília írónő 
is –, hogy begyakoroljam magamat a 
közönséges és rendszeres főzésbe. Nem 
hittem, hogy az egész főzés ilyen ne-
héz és fárasztó munka. A régi időben 
mindig jó szakácsnét tartottunk, egyéb 
foglalkozásom nem engedte, hogy ma-
gam főzzek, de azért értettem hozzá és 

finomabb ételeket, süteményeket, be-
főzéseket mindig magam végeztem. De 
a nap nap melletti főzés nem volt az én 
dolgom. Azért mégis belejöttem vala-
hogy, és örültem enyéim jó étvágyának 
és megelégedésének.” Ladics György-
né számára 1909 őszén menye keresett 
megfelelő cselédet. „Most volt itt ajánl-
kozni egy főzőnő. Azért írom főzőnőnek 
és nem szakácsnénak – számolt be a fej-
leményekről Ladics László –, mert vala-
mi nagy főzőművészetet nem tud, amint 
ő maga is beismeri, vadakat és valami fi-
nom tésztákat nem tud, de egyszerű fő-
zést vállal. A mi felfogásunk szerint igen 
ajánlatos. A dada ismeri, jó asszonynak 
mondja, nem idevaló, de már régen itt 
van; most a bőrös zsidóéknál lakik 2 és 
fél év óta, azelőtt pedig egy másik zsi-
dónál lakott 7 évig egyfolytában, mind 
a két helyen mindenes volt. 10 forintot 
kér.”

Háztartásvezetési kérdésekben a 
legfőbb szaktekintély a kezdő házikis-
asszony, Ladics Irén számára – a család-
tagok és cselédek tanácsait megelőzve 
–, távolléte dacára, édesanyja maradt: 
„Tudom, fiam, hogy Téged e sorok nem-
igen érdekelhetnek – írta kissé öntelten 
húgának –, de hiába, nekem most olyan 
gondjaim vannak, amihez Te még nem 
értesz. De, ha olyat olvasol, ami nem 
érdekel, az, tudd meg, hogy a Mamának 
szól; annyi időm pedig nincs, hogy két 
levelet írjak.” Nem sajnálta a fáradságot, 
apró-cseprőnek tűnő ügyekben is anyjá-
hoz fordult. Ladicsné megerősítését vár-
ta abban is, őszre hazahozza-e Csorvás-
ról a bödön zsírt és más speisereit. Irén 
szerint ugyanis gazdasszonykodása alatt 
nagyon sok, már két egész bödön zsír 
elfogyott, a harmadikat is megkezdték, a 
negyediket kint, a csorvási pusztán bon-
tották meg. „Kérdezd meg a Mamától – 
kérte Irén más alkalommal Mari közve-
títését –, hogy este és reggel is hozassak 
egy font húst a cselédek vasatagételire, 
és hogy megengedhetem-e a szakácsné-
nak, hogy fasírtot csináljon a cselédek-
nek, mert már párszor akart annak valót 
hozni, mikor én Bauchfleck-ot mond-
tam neki; azt mondta, hogy azt jobban 
szeretik, aztán meg kiadós, mert estére 
is jut nekik; juhhúst még nem hozattam, 
mert attól tartok, hogy az öreg majd 
paprikást akar csinálni belőle, mert 
szeret a vénség jól élni, és eddig még 
tartott a kolbász és sonka kövérje is.” 
Ladics Irén más alkalommal is édesany-
jától tudakolta, mi a teendő, „ha elfogy 
a kolbász és disznóhús, mit adjak min-
dennap a cseléd főzelékére?” A Ladics 
famíliában kialakult gyakorlat nem volt 
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egyedülálló, jellemzően más polgár-
családokban hasonlóképpen, „az anya 
távollétében többnyire az egyik lány 
vezette a háztartást otthon. Nemcsak a 
tekintélyes számú cselédséget irányítot-
ták, de maguk is közreműködtek a nagy-
takarításokban, befőzésben, festés utáni 
rendcsinálásokban. S bár gyakorlott sze-
mélyzettel rendelkeztek, e kérdésekben 
is a távol levő Mamától kértek tanácsot 
és jóváhagyást.”

A NAPOK, HETEK 
RENDJE

Édesanyja elutazása idején Ladics 
Irén egy alkalommal nagy gondban volt, 
mert a háztartási napló híján nem tudta 
megállapítani a családtól távozó cseléd 
illetményét. „Vagy 16 évről szóló kalen-
dáriumot találtam a sifonban – tudósí-
totta a lány Ladicsnét –, csak éppen az 
ideit nem. Pedig a szakácsné kielégítése 
végett kerestem. Feleljen, kérem mi-
nél elébb a szakácsnő bérére vonatkozó 
kérdéseimre!” A háztartási könyvnek ál-
landóan kézközelben kellett lenni, sem 
a kezdő, sem a gyakorlott háziasszony 
nem nélkülözhette azt, ebben rögzítet-
ték a közös családi kasszából háztartási 
célokra kiutalt összeg felhasználását. A 
változatos formájú számadások hol isko-
lai füzetben, hol nyomtatott kalendáriu-
mok külön erre a célra fenntartott lapja-
in maradtak fenn. Ladics Györgyné elő-
szeretettel jegyzetelt naptárakba, mások 
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inkább az irkák üres oldalait vagy az ap-
rócska, kis helyigényű naplókat válasz-
tották. A kiadási tételeket élelmiszerek-
re, háztartási eszközökre, cselédbérekre, 
szolgáltatásra (sütés, mosás, vasalás, füs-
tölés, köszörülés stb.) fordították. A ki-
fizetéseken kívül számba vették a bevé-
teleket is, ami a havi kosztpénz mellett a 
külső, tanyai gazdaságból befolyt össze-
gekből (aprójószág- és gyümölcseladás, 
bor- és tejpénz) állt. A háztartási napló 
őrizte meg a kis- és nagymosásba adott 
holmik jegyzékét, továbbá alkalmas volt 
a cselédek felfogadásának és távozásának 
a dokumentálására is. Ladicsék a húsvá-
sárlásokról a napi kiadásokon túl külön 
könyvet is vezettek.

A magára maradt Ladics Irén időn-
ként fásult egykedvűséggel panaszolta 
Marinak: „ha tudnád, mennyire nem 
szeretek gazdasszony lenni, bizony mon-
dom, megsajnálnál! Máris félek a haza-
menéstől. Nem tudom, hol kezdjem a 
dolgot. Legelőször is nagytakarításhoz 
fogok. Rozit, a volt szakácsnét rendeltem 
be, mert múlt szombaton Zsófi nem jö-
hetett. Tudd meg Mamától, mit fizessek 
neki. Írja meg Mama azt is, mit főzessek, 
mert nagyon rossz rajta gondolkozni.” 
Az ételkészítés mellett sok más teendő 
elvégzésére kellett időt szakítani. Irén 
kétnapos nagymosásokra fogadott fel 
cselédet, vasalónőről is gondoskodott, 
nem feledkezett meg a ruhák foldozásá-
nak befestetéséről sem. ősszel a nagyta-
karítást, a szobák súroltatását és a szoba-
festést kellett irányítania. Irén nagyanyja 
és a városi körökben mérvadó vélemény-
formáló, báró Wasmer Ida (†1898) – 
Jancsovics Pál alispán felesége – is elis-
meréssel adózott a lány kitartása, teher-
bírása előtt. A nagymamával folytatott 
egyik, komolytalanná vált beszélgetés 
során például „szóba jött, hogy a házat 
most nekem kell vinni – adott elő Irén 
egy mulatságos epizódot –, mire ő azt 
mondta: »Hát képzeld fiam, hogy férjhez 
mentél, és hogy a férjed meghalt, s most 
özvegyasszony vagy.« Ezt eddig egészen 
komoly arccal mondta a nagymama, 
mire Laci és én, képzelheted, szörnyen 
elkezdtünk nevetni. És éppen ma, mikor 
mondta Laci »Te tönkreteszed egyszer 
az uradat!«, emlékeztettem rá, hogy én 
özvegy vagyok, meghalt az uram.”

„Jólesik neki a háztartás gond-
jai után kicsit szórakozni – jellemezte 
nővére napirendjét Ladics László –, 
mert nagy baj is az a háztartás, most 
nagymosást és nagytakarítást kellett 
rendeztetni.” A főzés ugyan eleinte aka-
dozott, hiszen Laci rosszmájú megjegy-
zése szerint Irén egy alkalommal más-

fél csirkét akart öletni vacsorára. „Ami 
különben az Irén gazdasszonykodását 
illeti – folytatta továbbra is élcelődve 
–, azóta én sok nagy tapasztalatra jöt-
tem, többek közt, hogy üres gyomorral 
aludni rosszabb, mint megterhelttel.” A 
gyakorlatlan „háziasszony” reggelente 
szeretett sokáig lustálkodni, szívesen 
élte a vele egykorúak életét, bálozott, 
színházba, társasági eseményekre, vi-
zitekre járt, s maga is vendégeket várt, 
csinos ruhákban forgolódott, éjjeli sze-
renádot fogadott, kézimunkázott, szí-
vesen pletykálkodott. Mindarról, ami 
tudomására jutott a görbersdorfiaknak 
is részletesen beszámolt. „Éppen most 
jöttem haza a sugárútról – adta hírül 
Ladics Irén 1887 novemberében –, La-
cival megsétáltattuk Pundrát, ki ma is 
nálunk ebédelt. És képzeljék csak, kivel 
találkoztunk útközben! Örley Stefáni-
val, a boldog vőlegényével sétált, éppen 
úgy nézett ki mellette, mint egy felkiál-
tójel. Egy vékony, sovány fiatalember. 
Látja, édesem, mi nem történik itthon 
távollétük alatt, úgy látszik felfordul 
az egész világ; sokan azt is mondják, 
hogy Reinhardtné – Reinhardt József 
cukrászmester özvegye – hozzámegy 
a segédjéhez. Azonban én még bízom 
benne, hogy okosabb lesz. Míg ellenben 
fiatal ember s fiatal leányoktól elpártolt 
Hymen. Nincs semmi kilátás újabb es-
küvőre. Habár Fábry ma jött be Gyulára, 
és mint mondják, Jancsovicséknál lesz 
vacsorán, de másfelől meg azt hallom, 
hogy haragszik, ha Leonát emlegetik 
neki. Nem tudom hát, mi lesz a vége.” 
„Irén a házvezetéssel, de különösen a 
látogatókkal is (nőlátogatók) nagyon el 
van foglalva” – nyugtázta Ladics György 
feleségének. „Napjaim igen egyformán 
telnek – hagyta helyben az előbbie-
ket maga Irén is –, habár látogatásokat 
elég sűrűn kapok és teszek is. Azonban 
abban a hibában szenvedek, hogy igen 
unalmas lettem, visite-jeimet is egészen 
kötelességszerűen végzem, s már előre 
kijelölöm, miszerint melyik nap kihez 
megyek el, s ha valami közbe nem jön, 
azt rendesen úgy, ahogy terveztem, tel-
jesíteni szoktam. De örömet csak ritkán 
találok e látogatásokban, azonban szó-
rakozást mégis. Bezzeg nem így volna 
az, öreg Marcsim – írta Irén húgának 
–, ha Te egészséges volnál, s együtt me-
hetnénk, mint a régi jó időben, s mint 
ahogy barátnéink teszik, ahol csaknem 
mindenütt testvérek vannak. Adja Isten, 
hogy mielébb visszakapd egészségedet, 
s akkor majd újrakezdjük az oly régen 
eltűnt boldog éveket, s kárpótolni fogjuk 
magunkat ezekért a hosszú és nagyon 
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szomorú évekért. Képzeld csak, a múlt 
héten eljöttek végre a Köpf leányok első 
visite-be, s én szerdán szándékozom azt 
viszonozni; feltéve, hogy nem lesz ily 
borzasztó idő, mint ma […].”

Úgy tartották, Irén „nagy vendéglá-
tó, múltkor Székács, a békési Szánthó, 
Lukács voltak itt ebéden. Az oroszlán-
rész azonban azt hiszem – kisebbítette 
nővére érdemeit Ladics Gyula – a sza-
kácsnéé.” 1887. szeptember 2-án Ladics 
Margit meghívására Irén a Stojanovits 
gyermekeknek zsúrt adott, 22-én pedig 
ebédre látta vendégül őket. Egy alka-
lommal Ladics György hívott vendége-
ket vacsorára, Irén paprikás rostélyost, 
sajtos tésztát, rucapecsenyét készíttetett 
kompóttal, végül gesztenyével kínálta a 
meghívottakat. Félt, mert Tata sokszor 
elégedetlen volt az öreg szakácsné főzt-
jével, Irén sem bízta rá az édességet, 
inkább rokona, Berta receptje alapján 
saját maga sütött csokoládé linzert. 1887 
karácsonyán Irén letett az ünnepi készü-
lődésről, úgy döntött, elmarad a diós és 
mákos tészta, legfeljebb a cselédeknek 
csináltat. Laci ünnep első napjára ebédre 
invitált vendégeinek is csak egyféle tész-
tát szolgált fel. Irén szívesen kipróbált 
új dolgokat, korábban nem ismert íze-
ket. 1888 februárjában Görbersdorfba 
látogatott, hazaérkezése után sajnálko-
zott, hogy a kefirkészítés módját nem 
sajátította el Marcsi orvosától, viszont 
a gyógyhelyre tett útnak köszönhetően 
új szokást vezetett be odahaza: azontúl 
rendszeresen kakaóztak.

NYÁRI 
IDÉNYMUNKÁK

A befőzésben kora nyártól késő 
őszig általában Tóth Julcsa volt Irén se-
gítségére. A lány büszkén számolt be 
106 üveg befőttjéről, szerette volna, ha 
édesanyjáék is megkóstolhatnák készít-
ményeit. Ladics Irénnek 1887 júliusá-
ban kétségkívül a befőzés adta a leg-
több munkát. Irén konyhai dolgokban 
járatlan fivére, Gyula számára ezekben a 
hetekben a befőzéssel kapcsolatos tevé-
kenységek monoton egyhangúsága szúrt 
szemet: „Irénke nagyon el van foglalva a 
gazdasszonyi teendőkkel. Befőttet tesz 
be folyton.” „Irénke még mindig – erő-
sítette meg más alkalommal – szorgal-
masan befőttet csinál Tóth Julcsával.” 
„Erkelné tegnap délelőtt volt itt – árulta 
el Irén Marcsinak –, megnézte befőttje-
imet; baracklekvárt is tettem be; erre a 
hétre pedig a ringlótot és körtét hagy-
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juk, mást aztán nem is teszek be. Mert 
remélem, hogy Mama a birsalma idejére 
csak hazajön!” Meggyből 25, barackból 
12 üveg befőttet készítettek. Az egyik 
ismerőstől kapott cseresznyét is befőz-
ték, 15 üveg lett belőle, ezenkívül készült 
1 üveg ribizlilekvár, Csorváson pedig 2 
üveg málna. Irén még valamennyi körtét 
is gondolt eltenni, a hecsedlitől viszont 
eltekintett (ugyanis előző évről maradt 
még vagy 3 üveg). Augusztus végére 8 
üveg paradicsomot tett be Irén télire, 
édesanyjától tudakolta, mennyire lesz 
még szükség? Végül a cselédasszony, 
Varjúné további 50 üveget töltött meg, 
de csaknem valamennyi penészedni 
kezdett. A cseresznye közül szerencsére 
csak egyetlenegy romlott meg, pedig 90-
nél több befőttjük lett belőle. Két nagy 
üveg uborkát, két iccés üvegben felvágott 
paprikát, valamint paszulyt, sóskát tettek 
be, már csak a som hiányzott. A lekvárok 
és a szósznak valók is elkészültek. Irén a 
tarhonyagyúrást – 10 kiló lisztből és 28 
tojásból – a szakácsnőre bízta.

A szüretelést október elejére fejez-
ték be, s bár elég szőlőt akasztottak fel 
télire, a rossz termésű gyümölcs korán 
rothadásnak indult a kamrában. A ká-
poszta betevés október közepétől dec-
emberig húzódhatott, majd a birsalma 
feldolgozása következett, ami rendsze-
rint novemberre esett. Tettek be birs-
almát sajtnak és üvegbe is, a gyümölcs 
héjából és kocsányából zselét készítet-
tek. „A szappant kifőzettem – számolt 
be a görbersdorfiaknak Irén egy további 
munkafolyamatról –, három szép tábla 
lett belőle, a zsiradék már tele volt pond-
róval, s ideje volt, hogy túladjak rajtok.”

A befőzés mellett ősszel sok feladat 
adódott a termény-betakarítás körül is. 
Irén a szétválogatott burgonyát Tóth Jul-
csa tanácsára előbb a padlásra, később a 
pincébe vitette, továbbá télire szánt élel-
miszert tartósítottak, még az eredetileg 
csomagküldésre fenntartott ládákat is a 
gazdag babterméssel töltötték meg. A 
korán jött hideg miatt Irén már október-
ben felrakatatta a téli spájzablakokat. 

Ladics György 1887 januári megál-
lapítása szerint Irén jó gazdasszonynak 
bizonyult, keveset alkalmatlankodott és 
– kezdetben legalábbis – nem sokat köl-
tött. A spórolás jobbára az atyai előrelá-
tásból adódott, Irén ugyanis csak 5 vagy 
10 forintjával jutott hozzá havi pénzé-
hez. Néhány hónap elteltével azonban 
változott a helyzet: „Tata mindig azt 
mondja, hogy sokat költök, magam is 
átlátom, hogy szörnyen megy tőlem a 
pénz – konstatálta maga Irén is –, de hát 
nem tehetek róla!”

múltidézô

Héjja Julianna Erika

EBNER NAGYSÁGA 
BIRODALMA

Ladics Irén 1890 szeptemberében 
Borsiczky Lajos (†1891) mérnök meny-
asszonya volt, a jegyváltásra azonban 
a vőlegény tragikusan korai halála mi-
att nem kerülhetett sor. Irén néhány év 
múlva, 1897. december 14-én kötött 
házasságot Ebner Lajos (1862–1928) 
honvéd huszár főhadnaggyal. Első kö-
zös otthonukat Debrecenben rendezték 
be, de a férj gyakori áthelyezései miatt 
többször költözködni kényszerültek 
(az 1900-as évek elején Jászberényben, 
Kecskeméten, 1911–1913-ban Buda-
pesten, 1913-tól ismét Debrecenben él-
tek). A frigy megkötésétől számítható a 
korábbi szorgos házikisasszony, Ladics 
Irén önálló, felelős háztartásvezetése. 
„Irén igen ritkán ír – aggodalmaskodott 
Ladicsné –, szegény panaszkodik, hogy 
nincs most Julisa, több a dolga, na de 
neki nem árt, hadd jöjjön bele a gazd-
asszonyságba, mert Julis mindent maga 
tett, és úgy, ahogy ő akarta, Irénnek nem 
volt akaratja sem, hát most jobb lesz, 
legalább egypár hónapig, amíg belejön 
jól a gazdasszonyságba, hogy ő vezeti a 
háztartást.”

A 12–17 éves korosztályhoz szóló 
Magyar Lányok írásai szintén azt nyo-
matékosították, „minden lánynak szigo-
rú kötelessége a főzést megtanulni. Nem 
éppen azért, hogy saját kezűleg kavarja 
a rántást, hanem azért, hogy annak ide-
jén tudhassa: mihez mennyi hozzávaló s 
mennyi idő alatt lehet elkészíteni [így!], 
hogy egy szemfüles szakácsné előtt szé-

gyent ne valljon.” A korszak nyomtatás-
ban megjelent szakácskönyvei is több-
ször kihangsúlyozták: „aki rendesen és 
takarékosan akar főzetni, magának is kell 
főzni tudnia”. Bagossy Bertalan a század-
fordulón, Gyulán megjelent életveze-
tési- és illemtankönyve külön kiemelte, 
hogy „főképpen az ételek elkészítése, a 
főzés az, melynek terhét modern höl-
gyeink szeretik lerázni vállaikról, holott 
ezen munka az, melyben egy gyöngéd nő 
szerető gondoskodásának a legtágasabb 
tér nyílik. Tagadhatlan ugyanis, hogy a 
táplálék minősége nagy befolyással van 
az ember egészségére, s ezzel együtt 
szellemi életére is. Nem minden eledel 
való mindenkinek, s még egy embernek 
sem minden időben egyformán. A sze-
rető nő, aki legjobban ismeri úgy férjé-
nek, mint gyermekeinek testi állapotát, 
s esetleges betegségeit, aki szorgalmasan 
áttanulmányozta a különböző eledelek 
tápláló erejét és egyéb hatásait, sokkal 
alkalmasabb arra, hogy a családnak leg-
jobban megfelelő eledelt elkészítse, mint 
egy pénzért felfogadott tudatlan főzőnő. 
Ebből lelkiismeretet kellene a mai kor 
hölgyeinek csinálni. És sok más házi do-
loggal van így.”

Lánya, Ebner Adrienne (1898–1962) 
megszületését követően Irén „csak a kis-
lányának él – állapította meg Ladicsné –, 
ővele foglalkozik örökké, és nem ér reá 
másra”. Ladics Györgyné a lehetőségek-
hez mérten, saját szükségleteiken felül 
gondoskodott Ebnerék háztartásáról is, 
disznóölési idényben rendszeresen cso-
magolt kóstolót, 1899 januárjában füs-
tölt húsféléket küldött Irénnek Debre-
cenbe, aki örömmel nyugtázta a finom-
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ságok megérkezését: „nagyban fogyaszt-
juk, különösen a svárklit – emelte ki Irén 
a disznósajtot –, amit Lajos kitűnőeknek 
talál. Az egyik már el is fogyott. Amíg 
tartott, minden nap azt ettük vacsorára, 
és szalonnát. Olyan jó, hogy Lajos szereti 
az utóbbit is, nem kell sokat törődnöm a 
vacsora miatt. Königék mostanában azt 
a szokást vették fel, hogy vacsora után 
jönnek át. Már két ízben szalonnaevés-
nél találtak; gondolom, most már majd 
azt hiszik, hogy folyton azzal élünk.” 
Ebnerék budapesti háztartását 1911-ben 
lekvárral és szappannal szintén Gyuláról 
látták el. Irén édesanyján kívül elsősor-
ban sógornője, Ladics Lászlóné figyel-
mességének köszönhetően jutott min-
denféle finomsághoz. „Bizony, Ti nem is 
képzelitek, mennyire jólesik a főváros-
iaknak, ha egy kis vidéki jó disznótoros 
ételhez juthatnak. Megpróbáltam én itt 
már a legelőkelőbb üzletekből hurkát és 
kolbászt hozatni, de soha egy jó falatot 
nem ettünk azokból. Annál jobban él-
vezzük most ezeket a kitűnő dolgokat, 
amelyekhez a Te jóvoltodból jutottunk.” 
– hálálkodott Ebnerné Margit asszony-
nak. Más alkalommal befőttet, lekvárt 
és más efféle nyalánkságot rejtő csoma-
gért mondott köszönetet: „A befőtteket 
épségben megkaptam s nagyon, na-
gyon köszönöm! Nagylelkűséged igazán 
megható! Annyi gondod és bajod van a 
háztartási dolgokkal, és mégis azt a fá-
radságot veszed magadnak, hogy nekem 
befőzz, és azt a rémes pakolást s minden 
kellemetlenséget, ami azzal jár, végigcsi-
náld.”

LADICS MARGIT ÉS 
A DRECHSEL-HÁZTARTÁS

A Ladics-háztartást 1887–1888-ban 
irányító Irén az akkoriban 13 éves, zár-
dai életbe beleszerelmesedett húgának 
még nem sok hasznát látta a ház körül, 
legfeljebb apró megbízásokat adhatott 
Margitkának, ide-oda küldözgette őt. „A 
háztartási dolgokról nemigen tudok most 
mit írni – erősítette meg érdektelensé-
gét Ladics Margit maga is –, csak hogy 
a paradicsom, amit betettek, romlásnak 
indult, Irén most be akar tenni ubor-
kát, őszibarackot és somot. Irén a szüret 
után írni fog, de mostan szép szőlőt kell 
kötni. Amint a csősz mondja, lesz úgy 
70 akó bor.” Irén rövid görbersdorfi láto-
gatása óta húga „egy jó szokást sajátított 
el. Hogy ti. most mindig, anélkül hogy 
figyelmeztetni kellene rá, a reggelit elké-
szíti.” „A Margitnak roppant nagy passiója 

a konyhában segíteni – számolt be Irén 
az újabb örvendetes változásról –, egész 
nap ott sül-fő; csirkét bont és kopaszt. 
Azután nagy megelégedéssel mondja, 
hogy ő most már éhen nem halna meg, 
mert ezt és azt meg tudja főzni.” Ladics 
Margit rövid időn belül, 1890-ben egy-
maga helyettesítette a gazdasszonyi teen-
dők ellátásában gyengélkedő édesanyját. 
1892-ben ismét sor került erre, s Margit 
fontoskodva írta Gyula bátyjának: „Mama 
és Iréne ugyanis már egy hét óta influen-
zában feküsznek – a »ház gondjai« pedig, 
a betegápolással együtt reám lévén bízva 
–, nemigen érek reá semmiféle kézimun-
kára, sem egyéb bevásárlásokra.”

Ladics Margit 1891. október 9-én 
kezdte el vezetni kéziratos szakácsköny-
vét, amelybe – a majonéz és az aszpik 
elkészítésén kívül – szinte kizárólag sü-
teményrecepteket jegyzett fel. Margit 
1891-ben láthatólag egy már meglévő 
anyagot másolt be, tisztázott le, amit 1897 
január–februárjában további receptekkel 
egészített ki. A kevert, gyúrt, zsírban ki-
sütött édességek leírása jórészt a Ladics 
családban anyáról leányára hagyományo-
zódott, az összeállításban szereplő Róza 
lepény és Hódiné-féle tészta bizonyára 
egykori névadójától származott. Margit 
külön jelzéssel látta el a Jolánnak (diós 
tészta), Izának – feltehetően Novák Ka-
mill törvényszéki elnök lánya, Izabella 
(1870–1964), aki 1894-ben Zöldy János 
orvos felesége lett – (püspökkenyér, vaní-
lia kerekek, csokoládé puszedli, kétszer-
sült, keményke), Ilonának (berlini torta, 
orosz torta), valamint az R-monogram-
mal jelölt ismeretlen személynek (linzer 
torta) köszönhető recepteket. Iza mód-
szerét követve készült a püspökkenyér, 
ennek elkészítési módját 1897. január 
19-én másolta be Margit receptgyűjte-
ményébe. A leírás a szükséges hozzávalók 
pontos számbavételével, lépésről-lépésre 
közli a teendőket: „12 lat tört cukrot 6 
tojás sárgával habosra keverünk, 6 tojás 
kemény habját, azután 12 lat finomlisztet 
könnyedén belékeverünk, végül 6 lat ket-
tévágott mandulát, 6 lat mazsolát, 2 tábla 
kockára vágott chocoladeet adunk hozzá. 
Lassan kisütjük, és ha kihűlt, vékony sze-
letekre vágjuk.” Gyakran került az asztal-
ra kelt tészta, lepény és koch, fánkféléket 
szintén sűrűn fogyasztottak. Utóbbiak 
közül Ladics Margit a tejfölös farsangi 
fánk receptjével ismerkedett meg. „Végy 1 
meszelynyi jó édes tejfelt – áll a kéziratos 
szakácskönyvben –, melegítsd langyosra, 
adj hozzá 10 tojás sárgáját, két jó kanál-
nyi élesztőt, egy tele kanál törött cukrot, 
s habard mindezt jól össze. Végy azután 1 
medencébe 3 meszelynyi finom és száraz 

lisztet, sózd meg, szűrd bele a fennebbi 
vegyületet, keverd meg, de ne nagyon. A 
tésztát tedd egy liszttel behintett deszká-
ra, nyújtsd ki két késfoknyi vastagságúra, 
s bánj vele, mint a fánkkal.”

A gazdag receptrepertoár biztosította 
a családtagok változatos, magas színvo-
nalú ellátását. Nehézség legfeljebb a ku-
lináris örömöktől elzárkózó apák, férjek 
kiszolgálása körül mutatkozott. „Se sok 
gondot, se sok gyönyörűséget az evés 
nem okozott soha nekem. Amit elém 
raktak – összegezte Móra Ferenc saját 
gasztronómiai élményeit –, azt leginkább 
csak azért igazgattam a gallér mögé, hogy 
fölkelhessek az asztal mellől és rágyújt-
hassak.” A Ladicsokról való gondoskodás 
ellenben hálás feladat volt, úgy tartot-
ták, hogy általában szerettek sokat és jót 
enni. Ladics Irén unokahúga, a három-
éves Ladics Klára – nagyapja véleménye 
szerint legalábbis – éppen ezért igazi 
ritkaságszámba ment, nagyanyja legna-
gyobb aggodalmára nagyon keveset evett. 
Klára öccse, Tomi ellenben már kétéve-
sen igazi ínyencnek bizonyult, a családi 
legendárium 1897-ben feljegyzett róla 
egy mulatságos történetet: „Ma borsó-
levest ettünk – állt Ladics Lászlóné csízi 
élménybeszámolói sorában –, és a Tomi-
éba egy kukac találtatott, Zsuzsi kihalász-
ta a tányér szélére, Tomi pedig, mielőtt 
megakadályozhattuk volna, lekapta és – 
megette. Azután kotorászott a levesben, 
nincs-e még kukac. Úgy látom, az öreg 
gourmand lesz.” A súlyproblémával és 
időskori cukorbetegséggel küzdő Ladics 
György túlsúlyától 1896-ban Feketehe-
gyen kívánt megszabadulni, bár nem túl 
lelkesen vágott bele az új kúrába: „eddig 
jól érzem magamat, mert még sem a ret-
tenetesen előírt ételekből nem ettem, sem 
a fördőszolgák nem gyötörték testemet”. 
A kúra részét képező, számára riasztó 
„macska koszttól” (sokféle gyümölcs, tej 
és kása) remélte a fogyást, bár nagyon 
berzenkedett a vegetáriánus étrend fo-
gásaitól. „Azt se kell ám hinni – erősítet-
te meg Ladics György véleményét saját 
fürdőélményeiről szólva Móra Ferenc 
–, hogy a karlsbadi kúrát az inkvizítorok 
találták ki, s hogy akik azon sínylődnek, 
azokért az itthonvalók szívének meg kell 
szakadni. Hiszen nem mondom, hogy 
nem láttam olyan beteget is, aki tejbeká-
sára volt ítélve, sőt az odáig ment a szó-
fogadásban, nemhiába volt orvos, hogy 
meg is rendelte a kásácskát, maga elé is 
tétette az asztalra. De enni csak meleg 
sonkát evett, meg tyúkpürés palacsintát. 
Persze orvos volt, mégpedig a javából. 
Amit pedig levesek dolgában produkál-
nak a karlsbadi szakácsok, azért egyetemi 

Héjja Julianna Erika
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katedrát érdemelnének. Nincs olyan szo-
ciológus, aki meg tudná mondani, mi lesz 
a vége annak a diluviumnak, amely eb-
ben a felfordult világban elmossa a földet 
az úgynevezett művelt társadalom alól, 
de a magam részéről azt sejtem, hogy a 
jobb jövő uralkodó levesformája a legirte 
Suppe lesz. Magyarul ugyan nem hívják 
semminek se a zöldséglevest, de odakint 
krémlevesnek tisztelik, s azt csak hódolat 
illeti, nem bírálat, legalább a hatodik ka-
nálig. Hetedik kanálra való azonban már 
nem futja a tányérból. Óva intek azonban 
mindenkit a zabpehelylevestől. Egyszer 
próbáltam meg – folytatta Móra, tovább-
ra is iróniával fűszerezve –, megállt ben-
ne a kanál, s aki még egyszer ilyesmit tett 
volna elém, abban megállítottam volna a 
bicskát. Ez a legelvetemültebb merénylet 
az emberiség ellen, s ha az Isten éltet, eb-
ben az ügyben memorandumot küldök 
Genfbe. Talán végre olyan ügy lesz, amely 
nem haladja meg a Népszövetség teljesí-
tőképességének határait.”

Báró Drechsel Gyula (1869–1914) 
békési származású ügyvéd 1897 augusz-
tusában váratlanul kérte meg Ladics 
Györgytől legfiatalabb lánya, Margit 
kezét. „Mamát éppen úgy, mint Tatát 
nagyon meglepte Drechselnek hirtelen 
fellépése, sőt dacára annak, hogy nekem 
már előbb szólt – állt Margit édesapjához 
írt levelében –, a rögtöni megkérésre a 
szülőktől én sem gondoltam. Csodálom 
is, hogy ő könnyebben elintézhetőnek 
vélte így, pedig ezt levél útján elintézni 
igen nehéz, sok megbeszélnivaló marad 
hátra! Én Drechselt szeretem, s ha Tatá-
nak és Mamának az ő személye ellen ki-
fogásuk nincsen, úgy nagyon köszönöm 
beleegyezésöket; azonban ha valamikor 
megtudnám – amit most róla fel se te-
szek –, hogy bárminemű érdek vezette 
vagy pedig bele lett heccelve valaki által 
e házasságba, úgy sohasem tudnék hoz-
zámenni! Csakis azon meggyőződéssel 
tudnék a felesége lenni, hogy szeret! Na, 
de ilyen gondolataim is csak nekem tá-
madhatnak!” A leánykérést követő esz-
tendő őszén, 1898. október 26-án került 
sor a házasságkötésre, s Ladics Margit 
ezután kezdte meg az önálló Drechsel-
háztartás vezetését, amiről Irén nővére is 
értesült Debrecenben. „Mamától hallom 
– nyugtázta Ebnerné elismerően –, hogy 
Maga nagyon jó és ügyes gazdasszony 
lett. Magam is azt hiszem, hogy eleinte, 
mikor megkezdi az ember a gazdasszony-
kodást, előnyösebb lehet az olyan cseléd, 
aki nem tud jól főzni, akkor aztán kényte-
lenek vagyunk ügyeskedni és belejövünk 
a főzésmesterség titkaiba. De képzelje 
csak, milyen impertinens ez a Lajos! Ami-
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kor mondtam neki, hogy maga főz, azt a 
megjegyzést kockáztatta, hogy »Szegény 
Gyula!« Én azonban nem kétlem, hogy 
nincs mit szánakozni rajta.” 1899 nyarán 
Drechselné hosszabb ideig Csorváson 
tartózkodott, ahol főként befőzéssel telt 
az ideje, de az egyéb házimunkák is kel-
lőképpen igénybe vették a mindenórás 
kismamát. A fiatalasszony azonban kisfia, 
Antal (1899–1911) születését követően 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drechsel 
Gyuláné utolsó ismert levelét halála előtt 
két héttel írta fivérének, Ladics Gyulának, 
amelyben a késedelmes válaszadást a rá 
váró temérdek teendővel magyarázta: „a 
befőzések s egyéb házimunkák, melyek 
most szörnyen elfoglalnak. Sok mindent 
szeretnék még itt elvégezni, pedig aug. 
1-jén már megyek haza. Sajnálom, hogy 
már akkor véget ér az én nyaralásom!” 
(Valójában már a levélírást követően né-
hány napon belül kénytelen volt elhagyni 
Csorvást, kisfia július 23-án már Gyulán 
született meg.)

***
„A régi világ asszonyai ugyszólván 

gyereklány koruk óta évente háromszáz-
hatvanötször főztek ebédet. Csoda-e, 
ha tudtak főzni?” – vetette papírra némi 
nosztalgiával Móra Ferencné az 1920-
as években. A gyulai Ladics család első 
generációjának nagyasszonyai (Ladics 
Györgyné, Reck Józsefné) kialakították 
és olajozottan működtették azt a fajta 
háztartási gépezetet, amelynek fortélyait 
lányaik, a második generáció kisasszonyai 
(Ladics Irén és Margit) az 1880–1890-es 
években sajátítottak el. A harmadik gene-
ráció 1880–1890-es években született leá-
nyai viszont már anélkül nőttek fel, „hogy 
valaha is módjukban lett volna alaposabb 
főzési ismereteket elsajátitani és aztán 
akár a férjhezmenés, akár más körülmény 
arra kényszeriti őket, hogy mégis vissza-
térjenek ehhez az ősi asszonyi foglalko-
záshoz.” „Én már nagyon boldog vagyok 
– írta 1911-ben felszabadultan Ladics 
unokahúgának egri iskolatársa, Zebi –, 
hogy egy év múlva kezemben a képesítő. 
Azután 6 hónapig itthon maradok pi-
henni és főzni tanulni, januárban pedig 
megyek Egerbe, ott van Mamának egy öz-

vegy táblabíróné ismerőse, annál leszek, 
és varrni fogok tanulni. Mikor ezt Mamus 
nekem elmondta, nem álltam meg, hogy 
azt ne feleljem rá, hogy: »szóval, jó parti 
leszek!«.” Ladics Klára 1907–1912 között 
az angolkisasszonyok egri érseki intéze-
tének növendéke volt, ahol alkalma nyílt 
elsajátítani a csetneki csipkeverést és a 
ruhavarrást is. A szellemi kihívások azon-
ban még nagyobb vonzerőt gyakoroltak 
rá, 1912-ben egy báznai családi nyaralás 
alkalmával megtanulta a logaritmust és 
nagyban tanulmányozta öccse, Tomi al-
gebráját. Nem titkolt vágyai között sze-
repelt – a család nőtagjai közül elsőként 
– a továbbtanulás (gimnáziumi érettségi, 
esetleg egyetemre jelentkezés), de a zár-
dai élet lehetősége is foglalkoztatta.

Zebi, Klára és a többiek koruk „meg 
nem értett leányai” voltak. „Az a roha-
mos, talán túlságosan rohamos szellemi 
fejlődés, amelyben egy-két évtized óta 
részünk van – állapította meg az Új Idők 
szerkesztője 1914-ben –, két nemzedék 
között tulajdonképpen öt-hat nemzedék 
távolságát állította. Az anyák négy polgá-
rit végeztek, háztartással foglalkoztak és 
nagyon komolyan vették a családi életet, 
a lányok külföldi egyetemekre akarnak 
menni, háztartás helyett kísérleti szoci-
ológia és sejtbiológia iránt érdeklődnek, 
a családi életet pedig nem tartják egyé-
niséghez méltónak.” „És akármit beszél-
jenek is a régi világ visszasajnálói – erő-
sítette meg Móra Ferencné is a konyha 
világába csöppent modern lányról –, 
egyben nagyot haladt a nő: megnőttek 
szellemi igényei. A régimódi, patriarchá-
lis szakácskönyvek, a maguk pontatlan, 
nagy általánosságban tartott receptjeik-
kel a mai nőt többé nem elégitik ki. Vi-
lágos, szabatos útbaigazitást akar, hogy 
milyen anyagból hány grammot vagy 
decilitert kell venni, hogy hány személy-
re készül az étel és mennyi ideig tart 
elkészitése.” (A „modern” férfi szemlé-
letváltása azonban késett, az emanci-
pált, „modern” lánytól továbbra is a ha-
gyományosnak tekintett női szerepeket 
várta el, kérte számon, számára viszont a 
konyha félreeső, „s egy igen prózai hely” 
maradt…)
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Hegedűs Katalin: Dolgoztál kistele-
pülésen, városban és országos intézmény-
ben, megyei módszertani központban. 
Milyen tapasztalatokat szereztél a köz-
művelődés eltérő nagyságú és funkcióval 
rendelkező intézményeiben?

Czink Judit: Számomra is hihetet-
len, de 1983-ban kezdtem a pályámat, 
azaz az idén lesz 30 éve, hogy a kultúra, 
a közművelődés területén dolgozom. 
Tamásiban – ahol több mint 40 éve élek 
– abban az időben összevontan műkö-
dött a művelődési ház, a könyvtár és a 
diákcentrum és bár minden intézmény-
egységben az adott terület szakemberei 
dolgoztak, nem különültek el élesen a 
funkciók, az egyes munkatársak feladat 
és tevékenységi körei. A programok 
szervezése és rendezése kapcsán a kollé-
gák saját tudásukat, ötleteiket hozzáadva 
kapcsolódtak be egymás munkájába, így 
már a pályám kezdetén belekóstolhat-
tam több művelődési terület tevékeny-
ségébe, mindazon feladatokba, melyek 
egy kisváros kulturális életét meghatá-
rozzák, legyen az gyermek, felnőtt és 
ifjúsági programok, rendezvények szer-
vezése, amatőr művészeti közösségek 
működésének segítése, klubok, szakkö-
rök tevékenységének koordinálása. A 
művelődési ház ekkor járási módszertani 
központként is működött, így nemcsak 
szűkebb lakóhelyem, hanem a környező 
települések közösségi életét is figyelem-
mel kísérhettem, abban tevékeny részt 
vállalhattam. A településeken működő 
művelődési házakban, közösségi színte-
reken tevékenykedő szakemberek igé-
nyelték is az együttműködést, szívesen 
vették és várták a szakmai segítséget és 
támogatást, a közösen megvalósított 
programokat.

Tíz itt eltöltött év után a Magyar 
Művelődési Intézet Oktatási Osztályán 
folytattam a pályafutásomat, ahol töb-
bek között a közművelődési szakember-
képzés vizsgáinak előkészítésével, szer-
vezésével és lefolytatásával, dokumentá-
lásával kapcsolatos teendők tartoztak a 
feladataim közé. Egy teljesen új világba 
csöppentem bele, a kisvárosi lét után 
furcsa volt a fővárosi élet és az is, hogy 
azokkal a szakemberekkel kerülhettem 
kapcsolatba, akiket addig csak írásaikon, 
kutatásaikon, előadásaikon keresztül 
ismerhettem. Nagyon sokat köszön-
hetek H. Kovács Évának, aki az Intézet 
Oktatási Osztályát vezette évtizedeken 
keresztül, az ő hívására, az ő keze alatt 
dolgoztam. Embersége, empátiája, ta-
nácsai nagy segítséget jelentettek pályá-
mon és személyes életemben egyaránt. 

Néhány év után, Budapestről haza-
térve a megyei módszertani intézmény-
ben folytattam a munkát, felhasználva az 
addig szerzett tapasztalataimat, ismere-
teimet és támaszkodva arra a széles kap-
csolatrendszerre, mellyel Tolna megye 
és addigra már az ország területén ren-
delkeztem. Az elmúlt majd két évtized 
során az intézmény számos átalakuláson 
ment keresztül, hosszasan sorolhatnám, 
hogy milyen szervezeti formákban, mely 
társterületekkel működtünk közös in-
tézményi kereteken belül, melynek vol-
tak nehézségei, de számos hozadéka is. 
Visszagondolva erre az időszakra, min-
den új intézményegység megjelenésével, 
integrálásával, új ismeretekkel, tudással 
gazdagodtam, az évek során ugyanis 
igyekeztem betekintést nyerni a külön-
böző szervezeti egységek munkájába, va-
lamelyest bekapcsolódni azokba a szak-
mai folyamatokba, melyeket kollégáim 

végeztek a többi intézményegységben, 
legyen az idegenforgalom, kisebbségi és 
esélyegyenlőségi ügyek, pedagógia, di-
áksport, tanulási képességek vizsgálata, 
persze olyan mélységig és olyan felada-
tokba, melyek nem igényeltek speciális 
szaktudást. 

A közművelődési irodában változó 
létszámmal végeztük azokat a tevékeny-
ségeket, melyeket a szaktörvény szá-
munkra megfogalmazott, mindezeket a 
Tolna megyei viszonyokhoz, lehetősé-
gekhez, igényekhez igazítva. A teljesség 
igénye nélkül, az általam végzett tevé-
kenységek között sorolhatom a területi 
amatőr művészeti, közművelődési szak-
mai találkozókat, bemutatókat, többek 
között a kórustalálkozókat, minősítése-
ket, a képzőművészeti megyei pályáza-
tokat, bemutatókat, a középiskolai te-
hetségkutató versenyeket, és ezzel össze-
függésben a Tolna megyei népfőiskolák 
szakmai programjainak szervezését, kis-
térségi közkincs kerekasztal programja-
inak koordinálását, nemzetközi, megyei 
és regionális közművelődési konferen-
ciák, szakmai napok, szakmai képzések, 
továbbképzések szervezését, az intéz-
ményi honlap és az évente megjelente-
tett megyei rendezvénynaptár szerkesz-
tését, az erikanet országos kulturális 
adatbázis Tolna megyei eseményekkel 
történő feltöltését, valamint több éven 
keresztül a Nemzetközi Duna Menti 
Folklórfesztivál, majd annak Tolna me-
gyei utódja a Duna-Híd Folklórfesztivál, 
szervezését, lebonyolítását. 

H. K.: Ha meg kellene nevezni azt az 
általad gondozott területet, amely legkö-
zelebb áll a szívedhez, melyiket választa-
nád?

Hegedûs KatalinHegedûs Katalin
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Visszatérés az Intézetbe
Beszélgetés Czink Judittal
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Cz. J.:  Nehéz kérdés! Talán azt a ze-
nei ismeretterjesztő programsorozatot, 
mely minden évben 3000 Tolna megyei 
8-18 éves, többnyire kistelepüléseken 
élő, gyermek és fiatal zenei kultúrájá-
nak tanórán kívüli fejlesztését segíti, 
vagy azt a középiskolai komplex tehet-
séggondozó versenysorozatot, melynek 
során több fordulóban, ismeretterjesztő 
előadóvá képeztünk tehetséges fiata-
lokat, akik a megye népfőiskoláinak, 
közművelődési intézményhálózatának, 
kulturális közösségeinek, szervezetei-
nek programját gazdagították. De lehet, 
hogy azokat a szakmai konferenciákat, 
találkozókat, melyeken megyei kollégá-
ink szakmánk kiválóságaitól kaphattak 
segítséget munkájukhoz, de egymásnak 
is átadhatták tapasztalataikat, esetleg 
a megyei kórustalálkozókat, minősítő 
hangversenyeket, melyek révén a me-
gye számos településén élőkkel ismer-
tettük meg a megyei amatőr művészeti 
csoportok szakmai munkáját. Nem tud-
nék választani. 

H. K.: Megyei módszertani munkád 
során sajátos helyzetben voltál, hiszen 
épület hiányában mindig más helyszínen 
valósítottátok meg az eseményt, fejlesztő 
programot. Okozott ez nehézséget a szer-
vezésénél lebonyolításnál, vagy módszer-
tani munkátok javára vált?

Cz. J.:  A most kiragadott néhány 
program kapcsán is tetten érhető az 

Hegedûs Katalin
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a kezdetektől napjainkig tartó törek-
vésünk, mely valamennyi tevékenysé-
günkben megjelent. Az, hogy az intéz-
mény soha nem rendelkezett sem ke-
vesebb, sem több résztvevőt befogadni 
képes épülettel, azt kell mondjam, csak 
előnyünkre vált, hiszen valamennyi 
programunkat, rendezvényünket kivé-
tel nélkül a  megye településein, számos 
esetben kistelepülésein bonyolítottuk 
le, melyhez partnereink voltak a telepü-
lési önkormányzatok csakúgy, mint az 
intézmények, helyi civil szervezetek és 
közösségek. 

Az imént felsorolt tevékenységekhez 
hasonló feladatokat végeztek kollégáink 
a többi megyében is, a ’90-es évek köze-
pétől azonban volt egy nagyon markáns 
különbség a Tolna megyei közművelődé-
si iroda működésében. Modellértékűnek 
számított, hogy tevékenységünkben a 
megyeszékhely központúságot, megye-
székely-irányítású jelleget felváltotta a 
kistérségi alapon nyugvó szolgáltatási 
rendszer kialakítása. Kollégáimmal a 
megye 5 kistérségében végeztük a fel-
adatellátást, melynek következtében 
jelentős eredményeket értünk el a terü-
leti közművelődési szakmai szolgáltatás 
terén. Nem túlzok, amikor azt mondom, 
hogy szinte napi munkakapcsolatot tar-
tottunk a megye valamennyi településé-
nek közművelődési intézményével, civil 
szervezeteivel, döntéshozóival, a tele-
püléséért tenni akaró, azt meghatározó 
személyiségekkel, bekapcsolódtunk, 
később magunk generáltunk olyan kul-
turális tartalomfejlesztő folyamatokat, 
mely számos esetben csökkentette a 
települések kulturális elmaradottságát, 
hátrányos helyzetét. Törekedtünk arra, 
hogy helyileg is úgymond „közel legyünk 
a tűzhöz”, ezért jómagam a tamási kis-
térségi területfejlesztési, majd a későbbi 
többcélú társulás munkatársaival egy 
épületben dolgoztam, ahol a térség inno-
vációjával foglalkozó szakemberek közös 
gazdaság- és társadalomfejlesztő pro-
jektek kapcsán tevékenykedtek együtt. 
Szakmailag rendkívül gyümölcsöző idő-
szak volt ez, azt gondolom az együttmű-
ködésben részt vevő valamennyi szerep-
lőnek, én a pályám eddigi egyik legjobb 
időszakának tartom ezeket az éveket. 

H. K.: Április elsejétől a szervezet 
a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna 
Megyei irodájaként működik tovább. 
Milyen várakozásokkal tekintesz az elkö-
vetkező egy év elé?

Cz. J.:  Nagyon bízom benne, hogy 
az elkövetkező, előttünk álló időszak újra 
lehetővé teszi az általunk akkor megkez-

dett és sikerre vitt folyamatok tovább-
vitelét, folytatását. Bár azt gondolom, 
hogy számos új feladat, új módszer, új 
törekvés jelenik majd meg a megyei iro-
da munkájában, gondolkodásmódunkat 
nem kell jelentősen átalakítani, hiszen 
eddig is prioritást kapott tevékenysé-
günkben a társadalmi-, gazdasági-, kul-
turális szempontból hátrányos helyzetű 
térségek, kistelepülések, közösségek se-
gítése, fejlesztése. A megyei értéktárak 
összeállítása kapcsán is komoly alapra 
építkezhetünk, hiszen az iroda 2002-ben 
és 2005-ben összegyűjtötte, kiadványba 
szerkesztette és megjelentette a Tolna 
Megye Kulturális Kézikönyve című kiad-
ványt, melyben többféle szempont sze-
rint csoportosítottuk a megye közösségi, 
kulturális értékeit, ezeket most aktuali-
zálni, bővíteni fogjuk. Folytatni kívánjuk 
a népfőiskolákkal közös tevékenységün-
ket, segítve ezzel az élethosszig tartó 
tanulás megvalósulását a kistelepülése-
ken élők számára is. Felmenő rendszerű 
amatőr művészeti programok mellett 
továbbra is végezzük a megyei statiszti-
kai adatgyűjtést és feldolgozást csakúgy, 
mint a szakmai képzéseket, tovább-
képzéseket, a megyében dolgozó kol-
légák, közösségvezetők számára olyan 
alkalmak biztosításával, ahol a szakem-
berektől történő ismeretszerzésen túl 
megvalósulhat az egymástól való tanu-
lás, tapasztalatszerzés is, amit rendkívül 
fontosnak tartok. Hagyományokkal bíró 
tevékenységeink mellett támogatjuk a 
helyi közösségek kezdeményezéseit, a 
helyi fejlesztéseket. Ebben komoly segít-
séget jelenthet az a kulturális közfoglal-
koztatási program, melynek keretében 
közösségi munkások foglalkoztatására 
nyílik lehetőség Tolna megye települése-
in is. Jelentős eredményeket hozhat ez az 
együttműködés, bár bizonyára sok fel-
adatot ró majd ránk, bízom benne, hogy 
jól tudom hasznosítani a tamási kistér-
ség közfoglalkoztatási programjaiban, az 
elmúlt évtizedben szerzett tapasztalata-
imat.

A beszélgetés során már említettem 
olyan kollégát, aki nagy hatással volt 
szakmai gondolkodásomra, fejlődésem-
re. A másik meghatározó személyiség, 
akit a mai korban divatos, bár az ókorból 
eredő szóhasználattal élve mentorom-
nak tekintek, Dr. Say István, aki majd két 
évtizeden keresztül volt főnököm a me-
gyei irodában. Nemcsak nagy tudásával, 
szakmai tapasztalatával, de a kollégák, 
így irányomba is megnyilvánuló humá-
nummal segítette a pályámat. Szakmai 
fejlődésemhez természetesen nagyon 
fontosnak tartom a folyamatos önkép-
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zést is, ezért az évek során művelődés-
szervező alapdiplomám mellé felsőfokú 
kulturális menedzser végzettséget és 
múzeumpedagógus szakdiplomát sze-
reztem. Magamra nézve is követendő-
nek tartom az élethosszig tartó tanulás 
elvének megvalósulását, ezért tanulmá-
nyaimat nem tekintem befejezettnek, 
bízom benne, hogy lesz lehetőségem a 
jövőben is tudásom gyarapítására akár 
iskolarendszerű, akár azon kívüli képzés 
keretében is. 

Ahhoz persze, hogy mindezeken a 
területeken helyt tudjak állni, szükségem 
van egy biztos, nyugodt, kiegyensúlyo-
zott családi háttérre, melyért rendkívül 
hálás vagyok a férjemnek, aki a stabil 
hátországot biztosítja számomra. 

CZINK JUDIT a Nemzeti Művelődési Intézet 
Tolna Megyei Irodájának módszertani cso-
portvezetője Három évtizede dolgozik műve-
lődésszervezőként. Alapdiplomáját a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte, később 
felsőfokú kulturális menedzser végzettséget, 
majd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karán múzeumpedagógus szakdiplomát szer-
zett. Tolna megyében, Tamásiban él, szakmai 
pályafutását a helyi művelődési központban 
kezdte, majd a Magyar Művelődési Intézet 
Oktatási Osztályán dolgozott. Innét hazatérve, 
közel két évtizede végez közművelődési mód-
szertani feladatellátást Tolna megyében.

Mintaprojekt Tolna megyében
A Tolna megyei iroda 10 éven ke-

resztül nagy sikerrel valósított meg egy 
olyan egyedi programsorozatot, melyet 
középiskolákkal, közművelődési in-
tézményekkel, népfőiskolákkal szoros 
együttműködésben vitt sikerre. A prog-
ram megfelelő források hiányában né-
hány éve szünetel, de terveink szerint a 
jövő évben újraindíthatjuk a megyében 
azóta is hiányolt és igényelt tehetség-
kutató, tehetséggondozó, kompetencia-
fejlesztő sorozatot, a Tolna Megye Ifjú 
Tudora versenyt. 

Ez a komplex közművelődési prog-
ram jelentősen eltér a megszokott 
ifjúsági és közösségfejlesztő program-
sorozatoktól, más formában, újszerű 
pedagógiai módszerekkel ösztönzi 
és készíti fel a középiskolás fiatalokat 
előadások összeállítására és különbö-
ző közösségek előtti bemutatására. A 
másfél éven átívelő, több fordulóból 
álló megmérettetés szervezésével, le-
bonyolításával irodánk több szakmai 
módszertani célkitűzést valósít meg. 
Céljaink között szerepel az ifjúsági 
korosztály szabadidős tevékenységé-
nek formálása, tudásának, készségei-
nek, szociális kapcsolatainak fejleszté-
se. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok 
körében napjainkban mindinkább elő-
térbe kerülő írásbeliséget a közösségi 
művelődés eszközeivel ellensúlyozzuk 
és a szóbeli kommunikációra, előadás-
módra, a magyar nyelv élőbeszéd-

ben történő használatára helyezzük a 
hangsúlyt. A fiatalok előadásait bemu-
tatjuk a megye közművelődési intéz-
ményhálózatában, közösségei előtt, le-
hetőséget teremtve ezzel arra, hogy az 
ismeretterjesztés, az élethosszig tartó 
tanulás a kistelepüléseken élők számá-
ra is elérhetővé váljon.  

A négy forduló során a fiatalok sza-
badon választott témákban megtartott 
előadásait szakértőkből, diákokból, 
közművelődési szakemberekből álló 
zsűri hallgatja meg és értékeli, felkészítő 
táborozáson vesznek részt, bemutat-
koznak megyénk számos településén, 
népfőiskolákon, művelődési házakban, 
iskolákban, klubokban, könyvtárakban. 
A változatos összetételű közönség előtt 
megtartott előadások alkalmával ko-
moly előadói rutint szereznek, melyet 
további tanulmányaik, munkájuk során 
is felhasználhatnak. A versenysorozat 
eredményhirdetésére és a legkiválób-
baknak járó „Tolna Megye Ifjú Tudora” 
címek és díjak kiosztására ünnepélyes 
keretek között, a diákok ballagásán ke-
rül sor.

A programsorozat megvalósítása 
során folyamatos kapcsolatot tartunk 
megyénk kulturális, oktatási intéz-
ményhálózatban, szervezeteiben dolgo-
zó kollégáinkkal, szakmai módszertani 
segítséget nyújtunk feladataik megvaló-
sításához, közösségi tereik tartalommal 
való megtöltéséhez.
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Hegedűs Katalin: Olvasva az ön-
életrajzod, úgy érzem a reál és a humán 
szakember évekig harcolt benned, mi-
lyen végzettségeid vannak, hogyan dön-
töttél végül amellett, hogy közművelődé-
si területen kamatoztasd a tudásod? 

Máté Lászlóné: Középiskolás éve-
imben „közgés” voltam: közgazdasági 
szakközépiskolába jártam, számvitel 
szakra. A statisztika, a könyvelés, a 
gazdasági tervezés nem igazán fogott 
meg. Általános iskola óta rengeteget 
olvastam, és a középiskolai évek alatt 
nyaranta rendszeresen jártam olvasótá-
borokba. Ez meghatározó élmény volt, 
és teljesen eltérített az érettségi után a 
szakmával való foglalkozástól – édes-
anyám nagy bánatára, aki szakmát akart 
adni a kezembe, amikor a „közgébe” 
íratott. Egy évet jártam tanítóképzőbe, 
Esztergomba, de a természettudomá-
nyos tárgyak ott is inkább elriasztottak, 
így átjelentkeztem Egerbe, történelem-
népművelés szakra. Az már igazán az 
én pályám volt, lubickoltam benne! A 
város, a csoport, a tanáraim, a tantár-
gyak – mindenért rajongtam! Abból a 
csoportból számos kiváló szakember 
vált az évek során. Végzés után ezzel a 
szak-párral nehéz volt elhelyezkedni 
iskolában, így visszamentem az olva-
sótáboraimat szervező könyvtárba dol-
gozni. Minden területet végigjártam, és 
végül az olvasószolgálat mellett tettem 
le a voksot: az emberekkel való foglal-
kozás nagyon tetszett. Átadni a tudást, 
a tudás megszerzésének módját, ez iga-
zán nekem való feladat volt. Valójában 
ezt köszönhetem a középiskolámnak: 
megtanított tanulni, azáltal, hogy az 
életre nevelt: mi, ott végzettek még kis 
számban tanultunk tovább, azonnal 
kikerültünk az akkor még a városban 
és környékén szép számban működő 
ipari üzemekhez gazdasági szakember-
nek. Ezért nagyon alaposan meg kellett 
mindent tanulni, jó technikával. Később 

gyakran visszajártam volt középis-
kolámba, és a könyvtáros éveim alatt 
végzett közel tíz év olvasásszociológiai 
vizsgálatai során kiváló tanáraim to-
vábbra is segítették munkámat. 

A könyvtárban is megjelent a ’90-es 
évek végén a számítógép, és én szinte 
elsők között jelentkeztem szoftverüze-
meltetői tanfolyamra, hogy a számí-
tógépet is be tudjam vonni tájékoztató 
munkámba. Az itt szerzett ismereteket 
aztán egyetemi szinten folytattam: in-
formatikus könyvtárosi végzettséget 
szereztem a debreceni egyetemen 2004-
ben. 2001-től vagyok tagja a Magyar 
Olvasástársaságnak, és a középis-
kolások körében végzett kutatásaim 
eredményeit 2006-ban a Nemzetközi 
Olvasástársaság budapesti világkonfe-
renciáján a magyar szekcióban ismer-
tettük – a munkámat segítő középis-
kolai tanárnővel. A tíz év munkáiból 
egy kötet áll készen, kiadásra várva. 
Ezeknek a tanulmányoknak az elkészí-
tésében sokat segítettek ismereteim sta-
tisztika tárgyból: a táblázatok elkészí-
tése, az adatsorok grafikonos kivetítése 
– visszanyúlt diákévem tudásához. Így 
valóban ez a kettőség: a reál és a humán 
vonal egymást segítve, erősítve megvolt 
és megvan bennem a mai napig. 

H. K.: 2009-ben találkoztunk veled 
először közművelődési szakemberként, 
s néhány hónap alatt nagyon aktívan 
és sok területen szervezted át a megyei 
közművelődést. Melyek voltak ennek a 
folyamatnak főbb építőelemei? 

M. L.: Nógrádban a megyei közmű-
velődési intézetet 2007-ben a megyei 
könyvtárral vonták össze – sok-sok 
éves hányattatás után, melyben volt tu-
risztikai vonal, sport és pedagógiai szál 
is. A megyei könyvtárban pedig a 2009-
es év egy nagy költség-csökkentési idő-
szak volt, a közművelődési osztályról 
prémium-éves nyugdíjba vonuló kollé-

az olvasásszociológiától 
a Kapunyitogatóig

Beszélgetés máté lászlónéval

ganő helyére – lévén volt végzettségem 
e területre – áthelyezéssel kerültem, és 
így egy könyvtáros kolléga állása meg-
mentődött. Az új kollégáim nagy szere-
tettel fogadtak, végül is egy helyen dol-
goztunk, nem voltam idegen számukra. 
De a megyében dolgozó kollégák szá-
mára sem voltam ismeretlen, hisz a kis 
településeken egyazon szakember viszi 
a könyvtárat és a kulturális területet.  
Papné Kovács Évike területét vettem 
át, aki végtelen türelemmel és nagy pre-
cizitással, aprólékosan adta át csínját-
bínját munkájának. A Képzőművészeti 
Szabadegyetem, majd az Amator 
Artium szervezése, a Nemzetközi 
Folklór Fesztivál, a szakmai napok, az 
erikanet adatbázis: mind új kihívás volt 
számomra. Ugyanakkor a könyvtár zárt 
világa – persze a szellemi tágasságán túl 
– kinyílt számomra: jártunk ki a telepü-
lésekre, a statisztika adatait a valóság-
ban is megismerhettem. 

A könyvtárosi éveim alatti publi-
kációim jó alapot adtak az erikanetes 
munkámhoz: szívesen írok és adok w
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hírt a településeken végzett munkák-
ról, programokról, rendezvényekről. 
Sikerült „rászoktatnom” a megyében a 
kollégákat, hogy rendszeresen nézzék 
az országos adatbázis megyei portálját, 
ahol megjelennek plakátjaik, meghívóik 
– s ezt van, ahol már az önkormányzat 
is figyelemmel kíséri. 

A megyében hagyomány volt, hogy 
a népművelő egyesületet a megyei köz-
művelődési intézet fogta össze. 2009 ta-
vaszán a borsodi népművelők látogatá-
sa fellobbantotta a szunnyadó parazsat: 
a több éve halódó egyesületi életet újjá-
szerveztük. A megyei intézet szervezeti 
összefogásában és kommunikációs kap-
csolati rendszerében bízva, én kaptam 
meg a bizalmat az egyesület újjászerve-
zésére. A könyvtáros egyesület vezető-
ségében eltöltött több ciklusnyi idő bár 
kevés alapot adott egy önálló szervezet 
beindításához, de a civil lét önállósá-
ga, a pályázati lehetőségek és persze 
elsősorban a megyei kollégák bizal-
ma: nagyszerű lökést adott számomra 
egy új területen való kibontakozáshoz. 
Számos sikeres pályázatot írtunk azóta, 
s egy szervezetfejlesztési munkát is el-
indítottunk az egyesületben, amely még 
inkább összekovácsolta a tagságot. 

H. K.:  Április elsejétől a Nemzeti 
Művelődési Intézet országos működési 
intézménnyé vált, 19 megyében működik 
módszertani iroda. Rendszeresen részt 
veszel a megyei továbbképzéseken, tanács-
kozásokon, műhelymunkán. Hogy érzed, 
könnyen beilleszkedtél az új csapatba? 

M. L.: Eleinte nehézséget okozott 
számomra az új nevek, arcok megta-
nulása, de azt gondolom, nagyon jól 
befogadtak a kollégák országosan is. A 
Vándorgyűlések, a szakmai tanácskozá-
sok alkalmával másodszori, harmadszo-
ri találkozás során szinte már, mint régi 
ismerőst üdvözöltek. Ez megkönnyí-
tette a beilleszkedésemet, és bármelyik 
szakemberhez fordultam – és fordulok 
a mai napig – kérdéssel, kéréssel, se-
gítenek, „tanítanak”. A megyei irodák 
közös hálózatba szervezése igényli is 
a kiegyensúlyozott minőségi teljesít-
ményt, az azonos dolgokról való hason-
ló gondolkodást, s ebben a közvetlen, 
telefonos, levelezős, olykor személyes 
kapcsolat nagy segítség.

H. K.:  A megyei feladatellátó iro-
dákkal való rendszeres együttlét során 

fős kistelepüléseken a kulturális tevé-
kenység hiányát is jelenti sokszor. Így 
a Kapunyitogató programunk az idén a 
leghátrányosabb kistérséget, a bátony-
terenyeit célozta meg, és annak apró 
településeire, szegregátumaiba viszünk 
programokat, nyitunk meg kihaszná-
latlan közösségi tereket. Mindezt egy 
közösségfejlesztő folyamattal kapcsol-
tuk össze, így komplex projektet valósí-
tunk meg ezeken a helyeken – Szolnoki 
Ildikó kolléganőmmel együtt.

H. K.:  Említetted a feladatfinanszí-
rozási modellt, mennyiben könnyíti meg 
ez az új finanszírozási és tervezési mód 
a munkátokat?

M. L.: A program működését leg-
egyszerűbben egy belső pályáztatási 
folyamatként lehetne megragadni. A 
„kiírás” szakmai fősorait a Nemzeti 
Művelődési Intézet határozza meg, a 
140-es szaktörvényhez illeszkedő köz-
ponti feladatokkal. Ezt a megyei közmű-
velődési módszertani intézmények ki-
egészítik, hozzáteszik megyei sajátossá-
gaikat. Így egységes, ám nem egyhangú 
országos közművelődési feladatellátás 
valósul meg az országban. A feladatfi-
nanszírozás rendszere, mely egyik meg-
határozó eleme az irodák új struktúrába 
szervezésének, kiszámítható, tervezhe-
tő, előre programozható munkavégzést 
biztosít majd számunkra.

H. K.: A szigorúan vett szakmai 
munka mellett, a rendezvények kom-
munikációs folyamataiba is bekapcso-
lódtál, szakmai folyóiratokban is pub-
likálsz, mint mondtad, több civil szer-

sikerült-e egymástól ellesni módszere-
ket, helyi jó gyakorlatokat, melyeket sze-
retnél beépíteni a munkádba?

M. L.: Igen, folyamatosan tanulok, 
tanulunk egymástól, hisz ez az új szer-
vezeti felépítés most mindnyájunknak 
új. Számos ötletet merítettem például 
a lakiteleki találkozók kapcsán más me-
gyék mintaprojektjeiből, azok gyakorla-
ti megoldásaiból, a szervezés meneté-
ből, technikai kivitelezéséből.

 
H. K.:  Milyen várakozásokkal, ötle-

tekkel nézel az új feladatok elé?
M. L.: A közművelődési tevékeny-

ségem során már számos pályázatot 
írtam, írtunk megyei feladatellátóként, 
ám ezek sikeressége vagy sikertelensége 
kiszámíthatatlanná tette a tervezést, a 
szakmai munkát. A több éves költség-
vetési hiánnyal, pénztelenséggel, pá-
lyázati kiszolgáltatottsággal töltött idő 
után, lassan szakadnak fel belőlünk az 
ötletek. Már az első feladatháló kidol-
gozásán túl vagyunk a nógrádi irodában 
is. A több feladatra való előre tervezés 
– mind szakmai, mind költségvetési té-
ren – nagy kihívás volt számunkra, de 
sikeresen vettük az akadályt kollégáim-
mal együtt. Ugyanakkor folyamatosan 
tanulunk és figyelünk más megyékre is, 
és persze a helyi sajátosságokra aktuali-
záljuk ezeket az ötleteket. 

Nógrád megye a második legkisebb 
megyéje az országnak, lakosainak szá-
ma nem éri el a 200 ezer főt – a KSH 
2011-es adatai szerint –, és ez a létszám 
132 településen oszlik meg. Az aprófal-
vas településstruktúra, a közművelődési 
szakemberek hiánya ezeken a pár száz 
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MÁTÉ LÁSZLÓNÉ népművelő, tanár, informatikus könyvtáros. Több mint húsz éve dolgozik kul-
turális területen, volt könyvtáros a megyei könyvtárban, majd 2009 óta közművelődési szakember 
a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodájában illetve annak jogelőd intézményében. A 
Nógrád Megyei Népművelők Egyesületének elnöke.

vezetnek is tagja vagy, hogy marad időd 
minderre a család mellett? 

M. L.: A férjem mindig támogatta 
elképzeléseimet: ha továbbtanulásról, 
ha írásról, ha konferenciáról volt szó, 
mindig segített és bátran hagyhattam rá 
a gyerekeket, a két fiút. Most már ők is 
nagyok: egyetemista és jövőre érettségi-
ző nagyfiaim vannak, akik az évek alatt 
felnőve szüleiken látták az élethosszig 
tartó tanulás példáját. Büszke vagyok 
rá, hogy kicsi korukban évek hosszú 
sorát az esti mesék, olvasmányok bűvö-
letében töltöttük el közösen, és ennek 
a fáradtságos ám roppant következetes 
„munkának” mára már beért a gyümöl-
cse. Nagyszerű, értelmes, kritikusan 
gondolkodó gyermekeim vannak!

Hegedûs Katalin

Interjú

A közművelődési osztályra kerülve 
2009-ben az első igazi kihívást a tá-
joltató program jelentette számomra: 
kilépni a könyvtárból, amatőr együt-
teseket vinni kistelepülésekre, apró 
falvakba, párszáz lakosú településekre. 
Rézfúvós kisegyüttes zeneóráit, ama-
tőr színjátszók gyermekdarabját vittük 
el ahhoz az elsősorban gyerek közön-
séghez, amelyiknek a mai napig szinte 
lehetetlen eljutni egy-egy koncertre 
vagy egy színházi előadásra. Csodá-
latos volt látni a számtalan csillogó 
szemű kisgyereket, ahogy hallgatja a 
zenét, együtt él a szereplőkkel, kiabál, 
hogy megmentse a Cicát vagy elárulja 
a rablókat a színdarabban. Az előadá-
sok után pedig körbevették a színésze-
ket, megtapogatták a ruhájukat, majd 
a hallott zenét dúdolva mentek ki az 
épületből. 

Nagy öröm számomra, hogy ezt a 
fajta kulturális missziót folytatni tud-
juk a Kapunyitogató programunkkal. 

Nógrád megye leghátrányosabb hely-
zetű járásában, a bátonyterenyei járás 
apró településein két éve elkezdődött 
egy gyereksegély program, melyet iro-
dánk munkatársa, B. Szolnoki Ildikó is 
segített közösségfejlesztő szakember-
ként. A két év alatt egy „hadra fogha-
tó” csapat nevelődött ki irányításával, 
s most ők a mi segítőink a települések 
közösségi tereinek megnyitásában, 
újra benépesítésében. Közművelődé-
si szakember híján a településeken és  
egy szegregátumban  ők a mi kapcso-
lataink: ahol van, az iskolával, óvodá-
val, védőnővel, szociális gondozóval. 
A helyi közösség már ismeri őket, 
munkájukat, így számunkra nagy se-
gítség a programunkban való jelen-
létük. A Kapunyitogató Nógrádban 
tehát egy közösségfejlesztő folyamat-
ra épülve, azt tovább erősítve valósul 
meg az idén. 

Az amatőr kamarazenekart és a 
gyermekszínházat továbbra is szíve-
sen visszük, és bővült a repertoárunk 

egy hagyományőrző népi játékos csa-
pattal. A Kerek Perec Egylet népmese 
köré épülő zenés interaktív játékával 
már májusban több helyszínen vará-
zsoltunk csodás órákat a közönségnek. 
A népi hangszerek – tekerőlant, duda, 
furulya –, a népviselet, a népmese: 
visszahozza a régi falusi élet világát. A 
rézfúvós hangszerek megszólaltatása 
pedig valódi kuriózum a gyerekek szá-
mára, s amikor előkerül a locsolócső 
és a kupa, amiből hangszert építenek, 
igazi viaskodás indul, ki lesz, aki meg-
szólaltathatja. A mostani „tájolásunk” 
azonban több egy-egy előadásnál: ki-
állítás, kézműves foglalkozás, ajándék-
készítés és még számos, a helyi közös-
séget megmozgató, a közösségi teret 
betöltő program kapcsolódik hozzá. 
ősztől a felnőttek részére József Atti-
la Irodalmi Esteket viszünk a telepü-
lésekre, elsősorban az idősek napjára, 
összekötve a nyugdíjasok részére szer-
vezett programokkal, találkozókkal, 
kézimunka-bemutatókkal. 

Tájolás, Kapunyitás – gyermeki öröm és kacagás
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Hegedűs Katalin: Egy közösségi por-
tálon ismert meg a szakma. Kérés nélkül 
is gyűjtöttél, megosztottál informáci-
ókat, véleményed volt mindenről, ami 
közelebbről vagy távolabbról érdekli a 
szakmát, mégis elsőre meglepődtél, ami-
kor erről az interjúról beszéltünk.

Halmai-Nagy Róbert: Azt kérted, 
hogy tegyük személyessé ezt a beszél-
getést. De mit mondjon el ilyenkor egy 
szakmai folyóiratban őszintén a szak-
ember, aki egyben édesapa, férj, fiú, egy 
helyi közösség aktív tagja, ugyanakkor 
adóbevalló, szavazópolgár, egy nemzet 
tagja is? Beszéljen vágyairól, félelme-
iről, meg nem valósult, soha meg nem 
valósuló terveiről, céljairól – úgy, hogy 
az a szélesebb szakmai közösségnek, 
kollégáinak is izgalmas legyen? Mit is 
mondjon el? Itt és most azt választot-
tam, hogy beszélek arról, ami engem 
ebben a szakmai közegben azzá tett, 
ami vagyok.

H. K: Egyszer Lakiteleken a gyöke-
rekről beszéltünk, meg arról, hogy ki, 

hogyan került a szakmába. Hogyan kez-
dődött a te utad?

H.-N. R.: Alapjában határoznak 
meg azok az élmények, melyek kisgye-
rekként értek szüleimmel a Mecsek kö-
zepén, a püspökszentlászlói kulcsosház 
turista szakosztályának tagjai között. 
A kis, összetartó közösség egymást se-
gítve élt napokon, heteken keresztül az 
erdő közepén, sokszor áram és veze-
tékes víz nélkül. Mert tulajdonképpen 
ennyi az egész – és ez minden. A többi 
már magától történik. Az iskolakötele-
zettséget teljesítve – miért tagadjam – 
nem akartam továbbtanulni, tulajdon-
képpen véletlen események sorozata-
ként kerültem a felnőttképzési- és mű-
velődési menedzser szakra, akkor még 
nem is sejtettem, ez a véletlen milyen 
meghatározó lesz az életemben. 2004-
ben szereztem a Pécsi Tudományegye-
temen diplomát. Költői, írói babérjaim 
mellett (melyek eredménye több vers-
publikáció országos lapokban, két re-
gényrészlet és két könyvkritika), 2003-
tól 2005-ig dolgoztam szerkesztőként a 

Közösségi háló 
– közösségi mûvelôdés

1  In: Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. 
Osiris, 2001. 194-226. o.

Jelenkor Kiadónál, majd három évig a 
Művészetek és Irodalom Házában, mint 
művészeti menedzser. A mai napig há-
lás vagyok akkori vezetőmnek, Bozóky 
Anitának (jelenleg a Zsolnay Örökség-
kezelő kommunikációs vezetője), akitől 
itt sajátítottam el a szakma alapjait, és 
szerettem meg ezt a munkát. Mai na-
pig rendszeresen egyeztetek vele. Az ő 
lemondását követően rövid időre kom-
munikációs menedzserként az EU-s 
pályázatok kommunikációjában dol-
goztam. 2009-ben tértem vissza köz-
művelődési területre, a kozármislenyi 
Művelődési Ház vezetését vettem át. A 
legtöbb kollégám valóban, mégis a kö-
zösségi médián keresztül ismert meg. 
Közművelődési intézmény vezetőjeként 
gyakran tapasztaltam hiányát egy olyan 
szakmai módszertani szervezetnek, 
amelyhez fordulni lehet szaktanácsért. 
Ennek ellensúlyozására hoztam létre a 
Facebookon a Közművelődési szakmai 
fórumot, melynek a mai napon 212 
tagja, legalább 60 aktív olvasója és több 
rendszeres hozzászólója van.

H. K: Közösség. Sokan és sokfélekép-
pen értelmezik, számodra mit jelent ez 
a szó?

H.-N. R.: Clifford Geertz amerikai 
antropológus beszél úgy a Sűrű leírás1 
című esszéjében a kultúráról, mint ami 
a közösségek által szőtt jelentések háló-
ja. Az ő megközelítésében a kultúra nyi-
tott, mindenki által olvasható szimbó-
lumok rendszere, amelyet a közösségek 
hoznak létre. Közösségek nélkül tehát 
nincs se kultúra, se egyén. És a függés 
kölcsönös: mi magunk is, nap mint 
nap, jelentéseket hozunk létre, teszünk 
hozzá azon közösségekhez, amelyek-
hez tartozunk – családunkhoz, lakóhe-
lyünk, nemzetünk kultúrájához. 

Hegedûs Katalin
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Ugyanakkor úgy tűnik, az elmúlt 
évek, évtizedek során mintha meggyen-
gült volna ezen hálók ereje, a kis- és a 
nagyobb közösségek sem tudják betöl-
teni azt a szerepüket, hogy a hozzájuk 
tartozó egyéneket egy szövetbe szőjék. 

Pár évvel ezelőtt egy pályázatom-
ban írtam, hogy új „küldetéstudat fogal-
mazható meg a közművelődési intéz-
mények működése tekintetében, mely 
szerint a kreativitás személyiségfejlesz-
tő és -kiteljesítő szerepére, valamint az 
élő kultúrára helyeződik a hangsúly”. Az 
azóta eltelt évek bebizonyították, hogy 
a fenti megállapítás több volt, mint idő-
szerű, a gazdasági válság hatásai csak 
felerősítették azokat a közösségeinkre 
ható negatív folyamatokat, melyek már 
korábban is érezhetőek voltak. Az, hogy 
közösségeinknek aktív, alkotó, alakí-
tó tagjává válhassunk, sokkal kevésbé 
elhatározás, mint tanulási folyamat 
eredménye, akár tudatos, akár öntu-
datlan formában valósul az meg. Mivel 
társadalmunk problémái a társadalmi 
kultúra állapotától is függnek, ezért 
megoldásukban a kulturális szektor is 
kiemelt szerepet tölt be. A közművelő-
dési szervezetek felelőssége és tenniva-
lója ezen a területen hatalmas. Olyan 
korszerű szakmai programokat kell ki-
dolgozni, amelyek hatékonyan képesek 
hozzájárulni közösségeink fejlődéséhez, 

az egyének munkaerő-piaci esélyeinek 
javulásához, a kulcskompetenciák fejlő-
déséhez, az esélyegyenlőség megterem-
téséhez. Ebben a meggyőződésben vál-
laltam feladatot a megyei módszertani 
iroda munkájában.

H. K: Néhány héttel ezelőtt több me-
gye részvételével szakmai konferenciát 
rendezett az intézet Kaposváron, ahol 
te is bemutattad az iroda terveit. Meny-
nyiben befolyásolja ez az új munka az 
életed? Melyek a legfontosabb feladatok, 
amelyeket mindenképpen szeretnél meg-
valósítani?

H.-N. R.: Egyrészről alapjaiban vál-
toztat meg mindent. Vidéki művelődé-
si ház vezetőjeként az ember általában 
csak a településen belül mozog, a he-
lyiekkel tart rendszeres kapcsolatot, 
legfontosabb partnerei a helyi civilek, 
vállalkozók és vezetők. Kis túlzással, 
a településről is csak akkor mozdul ki, 
amikor árubeszerzésre megy. Ezzel 
szemben az eltelt három hónap felpezs-
dítette életemet. Rengeteg új kollegát 
ismertem meg, rengeteg jó szakem-
bert, és találtam köztük nem egy barát-
ra is. Sokat voltunk úton, Budapesten, 
Lakiteleken, Kaposváron, Franciaor-
szágban – és ami mindezeknél fonto-
sabb: Baranya megyében is. Sok helyen 
jártunk, kerestünk partnereket külön-
böző mintaprojektjeinkhez is. 

Másrészről – nem változott sem-
mi. Az ember legfontosabb célkitű-
zései ugyanazok: hozzájárulni ahhoz, 
hogy közösségeink valódi közösségek 
legyenek, hogy az egyének megtalálják 
önmagukat saját társadalmukban. A 
jelenlegi munkánk egy új dimenziója 
ennek, és annak, amit eddig csináltam. 
Ugyanazt, csak most szélesebb körben 
kell megtenni. És nagyon szeretném, ha 
a megyei szakmai szervezetek, művelő-
dési házak, civilek nemcsak úgy tekin-
tenének ránk, mint akik programokat, 
képzéseket, információkat nyújtanak 
nekik, hanem mint akikhez bármikor, 
bármilyen szakmai problémával for-
dulhatnak. Ennek a kölcsönösségnek 
a kialakítását tartom talán a legfonto-
sabbnak.

H. K: Említetted a mintaprojekteket, 
mely területeken tudnak hozzájárulni a 
vidék fejlődéséhez, a települések lakos-
ságmegtartó képességéhez?

H.-N. R.: Ami igazán fontos, az nem 
a lakosságszám, hanem az, hogy a helyi 

közösségek erősek, életképesek legye-
nek, biztosítsák azt a táptalajt, ami az 
egyének kibontakozásához kell. Rend-
kívül jó példa erre az egyik mintapro-
jektünk helyszíne, Kovácsszénája. Ez 
a kis, 60 fős település egy rendkívül jó 
közösséget is alkot. Erőforrásaikat kö-
zösen felhasználva pár év alatt elérték 
azt, hogy – a roma népességet is bele-
értve – nőtt az önellátó háztáji gazdál-
kodás szerepe, pályázatok segítségével 
a település adottságaihoz igazodó fej-
lesztéseket valósítottak meg („Desznyó 
hotel” – érdemes utána nézni), kizá-
rólag saját erőre építve útjára indítot-
tak évente 2-3 rendezvényt. Most ott 
tartanak, hogy az eddigi eredményekre 
építve, velünk együttműködve, beindít-
ják a helyi termékekre építő gazdaságot: 
savanyítóüzemet építenek. Ennek ellen-
téte a szomszédos Kishajmás, ahol az 
elvándorlás és a bevándorlás együttesen 
okozott a mai napig kezeletlen és rend-
kívül komoly problémákat. A korábban 
a megélhetést biztosító fazekas manu-
faktúra a kilencvenes években meg-
szűnt, megindult a népesség elvándorlá-
sa, helyükre új lakók költöztek be. Mára 
odajutott a település, hogy a helyi kö-
zösség rendkívül széttagolt, nincs össze-
tartó erő – és mára a település vezetői, 
korábbi hangadói is elvesztették hitüket. 
Sajnos nem egyedi példa az országban. 
Ide közösségteremtő programokat vi-
szünk. Mintaprojektjeink kidolgozása 
során mindig azt tartottuk szem előtt: 
megerősíteni a helyi közösségeket, se-
gíteni, hogy ők maguk tudják feltárni és 
hasznosítani azokat az amúgy meglévő, 
csak nem felismert erőforrásokat, amik 
rendelkezésükre állnak. 

H. K.: Az ifjúság bevonása érezhe-
tően központi szerepet töltött be intéz-
ményvezető munkád alatt is. Mindig új 
ötletekkel álltál elő, a közös élményeket 
azonnal publikáltad a közösségi felüle-
teken. Vannak terveid a megyei mód-
szertani munka során is a fiatal generá-
ció megszólítására?

H.-N. R.: Rendkívül sok kreativitást 
és kitartást igénylő munka volt ez Ko-
zármislenyben, az egyik legkeményebb, 
ugyanakkor leghálásabb terület. (Nem 
is értem, az új vezető miért záratta be 
első intézkedései között az ifjúsági 
klubot.) Szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézettel együttműködő Baranya If-
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júságáért Nonprofit Kft., és annak ve-
zetője Kárpáti Árpád és csapata, mint 
baranyai ifjúsági civil szervezet, régi 
szakmai partnerem. Már a Kozármis-
leny előtti időből ismerem őket. Ennek 
megfelelően a megyei ifjúsági közmű-
velődési munka során rendkívül szoros 
együttműködést tervezek velük, több 
feladatunkban is szerepelnek partner-
ként. Több programunkban, így példá-
ul a kapunyitogatóban is megjelennek 
az ifjúsági közösségekkel, csoportokkal 
tervezett programelemek.

H. K.: Új szakmai közösségbe kerül-
tél, a megyei módszertani hálózat „nagy 
családjába”. Sikerült könnyen beillesz-
kedned? 

H.-N.R.: Meglepett, és köszönöm 
mindenkinek, hogy az átállásom szinte 

HALMAI-NAGY RÓBERT 2004-ben a Pécsi 
Tudományegyetemen felnőttképzési és műve-
lődési menedzser szakon szerzett diplomát. 
2003-tól 2005-ig szerkesztő a Jelenkor Kiadó-
nál, majd három évig a Művészetek és Iroda-
lom Házában művészeti menedzser. Kom-
munikációs menedzser az EU-s pályázatok 
kommunikációjában. 2009-ben tért vissza a 
közművelődéshez, a kozármislenyi Művelődési 
Ház vezetését vette át. A Nemzeti Művelődési 
Intézet Baranya Megyei Irodájának módszerta-
ni csoportvezetője.

HEGEDűS KATALIN népművelő, tanár, kul-
turális menedzser, jelenleg végzős andragó-
gia mester szakos hallgató a Zsigmond Király 
Főiskolán. Több mint húsz éve dolgozik köz-
művelődési területen, 2000-től a Nemzeti 
Művelődési Intézet (jogelőd intézményének) 
információs, kommunikációs szakmai mun-
katársa, jelenleg Kommunikációs Osztályának 
vezetője, a Budapesti Népművelők Egyesülete 
elnökségének tagja.

A hátrányos helyzetű besorolást 
kapott Kovácsszénája – a baranyai te-
lepülések nagy többségéhez hasonlóan 
– küzd a munkanélküliség, a hiányos inf-
rastruktúra és az ebből eredő elöregedés, 
leszakadás jelenségével. A község lakosai 
a közeli Orfűi Turisztikai Desztinációhoz 
való csatlakozásban, az önellátás erősíté-
sében és a helyi termékek előállításában 
látják a kitörési lehetőségeket.

A Nemzeti Művelődési Intézet Ba-
ranya Megyei Irodája a 2013-ban in-
dított mintaprojektjeihez olyan helyi 
kezdeményezéseket kutatott fel, ahol 
közművelődési szakmai szolgáltatások-
kal hatékonyan segítheti a fejlesztések 
hasznosulását. Kovácsszénája Község 
Önkormányzata és a falu lakossága már 
elindult az önellátást segítő mezőgazda-
sági fejlesztések útján, illetve sikeresen 
illeszkedett az orfűi turisztikai fejleszté-
sekhez kiegészítő látványosságokkal, de 
ez még nem jelent a lakosság többsége 
számára alternatív jövedelemszerző te-
vékenységet.

Intézetünk a meglévő kezdeménye-
zések támogatásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a helyi és a környékbeli közössé-
gek a helyi tudás és a helyi lehetőségek 
hasznosításával boldoguljanak. A köz-
művelődés eszközrendszerét használva 
biztosítunk formális, nemformális és 
informális tanulási alkalmakat minden 
generáció és minden társadalmi réteg 
számára. Célunk, hogy bővüljön a helyi 

termékek köre (savanyúság, lekvár, fo-
nott bútorok, eszközök). Az elindított 
képzések (kosárfonás, befőzés) népsze-
rűsítik az egész életen át tartó tanulást, 
az egész nyáron át folytatott kertészkedő 
verseny hozzájárul a mezőgazdasági ha-
gyományok felélesztéséhez, a közösségi, 
családi rendezvények megszervezésével 
pedig építjük a helyi közösséget, bemu-
tatjuk az elért eredményeket.

Az általunk tervezett programele-
mek illeszkednek, illetve kiegészítik a 
faluban hagyományosan megrendezett 
programokat. Nagy hangsúlyt helyezünk 
a helyi közösség animálására, a generá-
ciók közti kapcsolatok megerősítésére 
és az idősebb generációk tudásának át-
örökítésére, valamint a helyben jellem-
ző háztáji kézművesség újratanítására. 
A helyi közösség belső kapcsolatrend-
szerének javítása mellett, a szomszédos 
falvakkal való kapcsolat javítását is célul 
tűztük ki, nem elsősorban az önkor-
mányzatok közötti formális kapcsola-
tokra gondolunk, hanem inkább a helyi 
lakosok és civil szervezetek közötti in-
formális hálózat fejlesztésére, amelyhez 
kiváló alkalmat kínálnak a Kovácsszéná-
ján rendezett vonzó programok.

A komplex képzésekbe ágyazott 
programsorozattal az egész közösség, 
sőt a környező falvak számára is látha-
tóvá tesszük a háztáji gazdálkodásban 
és a helyi termékekben rejlő lehetősé-
geket.

Bőségkosár Kovácsszénáján

észrevétlenül ment végbe. Szerencsére 
a mai napig megőrződött ez a szakma 
egy nagyobb „családként”, szinte min-
denki ismer mindenkit, és mindenki 
nyitottan, barátian fordul mindenkihez. 
Azt hiszem, nagy szerepe van ebben az 
Intézet vezetőinek, és mentorunknak 
is, aki rengeteg segítséget ad minden-
napi munkánk során. Minden munkám 
során az volt a meggyőződésem, hogy 
elsősorban nem munkaóráimat, hanem 
valamennyi tudásomat, tapasztalatomat 
feladatom és kollégáim rendelkezésére 
bocsátok. Így lesz ez itt is. Ha az egy, a 
gyakorlati művelődésszervezői tapasz-
talatokból hozott módszer, egy a kom-
munikációs és szerkesztői múltamból 
eredő sajtóközlemény, vagy – ha már itt 
tartunk – egy közösségi portálon törté-
nő megosztás, akkor azt.
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Csongrády Béla

Lakásunk fő falát egy olajkép uralja. Jobb alsó sar-
kában jól olvasható az alkotó csupa nagy betűs neve:  
KEREKES.  Valamikor a hatvanas évek közepén került 
ki a kezéből ez a megnyugtató, lelket melengető csend-
élet.  Teljesen más hangulata volt, van ennek a festmény-
nek, mint a gyászjelentőben is benne található „Viharos 
Balaton”-nak. Nem is csoda, hiszen alig huszonvalahány 
éves volt akkor mindössze, akár egy festőművészi pálya 
ígéretében is joggal bízhatott.  Valamelyest másként ala-
kult ugyan a pályája, karrierje, hiszen elhivatott, hozzá-
értő népművelő, remek ízlésű, kiváló szemű és kezű al-
kalmazott grafikus, művészetpedagógus lett, de minde-
nekfelett szeretni való kolléga, sokunknak barát, jó isme-
rős.  Neve a hatvanas, hetvenes évtizedben összeforrott 
Nógrád kultúrájával, művészetével. Hosszú éveket töltött 
el Salgótarjánban a József Attila Művelődési Házban, 
városi, megyei központban, mikor hogyan nevezték. 
1963-tól több mint másfél évtizeden át volt munkatárs, 
igazgatóhelyettes és igazgató is. Neki egyre ment. Igazán 
soha nem izgatták beosztások, címek, rangok. Minden 
munkakörében, amelyet szülőmegyéjében – minthogy 
az Ipoly parti Balassagyarmaton látta meg a napvilágot 
– betöltött, kreatív, alkotó ember volt és maradt.  S ez 
tudomásunk, mi több: tapasztalataink szerint, mit sem 
változott felelős miniszteriális szinteken vagy a dabasi 
művészeti közéletben sem.

 2006 áprilisában volt negyvenéves  a jelenlegi, 
Szrogh György tervezte, ma sem idejétmúlt  épület-
ben működő József Attila Művelődési Központ. Ekkor 
jelentettünk meg, nem véletlenül, „…jó szóval oktasd, 
játszani is engedd…”  címmel egy kiadványt, amelyben – 
mint szerkesztő – természetesen őt is megszólaltattam. 
„Korosodunk, korosodunk Józsi” írta visszaemlékezései 
elé, nem restellte becézve – ahogyan városszerte teszik 
– emlegetni szeretett intézményét.  Ebből az írásából is 
kitetszett, hogy akkor volt a művelődési központ vezető-
je, amikor – az ő szavait idézve – „Nagyon fontosnak tar-
tottuk, hogy kihasználjuk azt a vonzerőt, amit az épület 

Csongrády Béla

Kerekes lászló 
búcsúztatója
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újdonsága, építészeti nagyszerűsége, belső tereinek hangula-
tos lakályossága jelentett, és mielőbb ennek megfelelő, gaz-
dag, sokszínű és teljes körű programot hozzunk létre. Rövid 
időn belül sikerült országosan is figyelemre méltóan értékes 
színházi, zenei, képzőművészeti, filmes sorozatokat beindí-
tani. Sorra alakultak a művelődési kisközösségek, művészeti 
együttesek. Szóval nagy időket éltünk, és az intézmény to-
vábbi évtizedes sorsát meghatározó alapozó munka résztve-
vői lehettünk.”

Néhány szóban, mondatban lehetetlen akárcsak meg-
említeni is, mi minden kapcsolódott hozzá a szervező-, 
irányító és módszertani munkában, jó kezdeményezések 
felkarolásában, fejlesztési programok kidolgozásában, élet-
re segítésében. De művészemberként is ott hagyta köztünk 
keze nyomát. Tagja volt a Magyar Képzőművészek Észak-
magyarországi Területi Szövetségének, s egyik istápolója a 
Nógrád Megyei Képzőművészeti Stúdiónak. Alkalmazott 
grafikusként művészeti szerkesztője volt a Palócföld című 
folyóiratnak, igényes tervezője más időt álló, reprezentatív 
kiadványnak, helyi, regionális és országos tárlatok, csopor-
tos és egyéni kiállítások elegáns katalógusainak, plakátjai-
nak. S amikor sorsa, munkája máshová szólította, sok azo-
nos hullámhosszon gondolkodó kollégát, barátot hagyott 
hátra, soha meg nem feledkezve róluk, rólunk, mindig tud-
ta, hogy honnan, miként indult a pályája. Felelős köztisztvi-
selőként, közművelődési szakértőként is mindig jó szívvel, 
segítőkészen viszonyult hozzánk, nógrádiakhoz.

Lóránt János festőművész – aki akkoriban ugyancsak 
Tarjánban élt és dolgozott – ekként kommentálta Kerekes 
László halálhírét: hát igen, lassan elfogy a nagy generáció.  
Mások mellett Czinke Ferencre, Horváth Istvánra, Iványi 
Ödönre, Paróczai Gergelyre, Kojnok Nándorra gondolt. 
Ezen szemléletformáló, értékteremtő – és mindenekelőtt – 
baráti értelmiségi körnek volt aktív tagja Kerekes László is. 
A késő estébe, éjszakába nyúló beszélgetések, parázs viták, 
kvaterkázások során nem rejtette véka alá, hogy miről mit 
gondolt, de soha nem bántó, pláne nem sértő módon, ha-
nem egész lényére jellemző, született intelligenciával, em-
patikusan vezette elő véleményét.  S ha nem is sikerült a vi-
lágot megváltanunk, legalább megpróbáltuk…

Tisztelt Gyászolók!  
„Az élet nem a halállal végződik…”, „csak az hal meg, 

akit elfelejtenek” – sorjáznak ilyenkor a jól ismert, önma-
gunkat vigasztaló gondolatok. Ezek mellé idézek most négy 
költői sort egy salgótarjáni poéta, a már egy évtizede halott 
Szepesi József tollából: „Megpihent végre-végleg / Nem bánt-
ja se zaj, se fény, / élete legsötétebb / s legtisztább fekhelyén.” 
Nem nagyon kell magyarázni, hogy ezzel is az a célom, hogy 
valamennyiünk – fővárosiak, dabasiak, nógrádiak és máshol 
élő barátok, tisztelők – fájdalmát mérsékeljem valamelyest.

 Majdnem napra nyolc évvel ezelőtt – 2005. április 23-
án –, amikor Salgótarján-Zagyvapálfalván eltemettük dr. 
Horváth István történészt, nyugalmazott múzeumigazgatót, 
azt mondta nekem Kerekes László, hogy jó volt a nekrológ, 
amellyel a megyei lapban búcsúztam közös barátunktól. 
Remélem Hozzád sem voltam méltatlan, drága Lacikám!  Azt 
tudjuk, hogy nevezetes napon, nagypénteken mentél el, s Te 
talán már ismered a számunkra még megfejthetetlen titkot is: 
hol és mikor találkozunk, hogy egy jót beszélgetve meghány-
juk-vessük a kultúra, a művészetek ügyét, és számba vegyük, 
hogy mi újság Madách, Mikszáth megyéjében. Ég veled, 
nyugodj békében!  Emlékedet – amíg mi leszünk – őrizzük 
Nógrádban (is).

CSONGRÁDY BÉLA (Dr.) középiskolai tanár, a Nógrád Megyei Hírlap nyugalmazott felelős szer-
kesztője, jelenleg külső munkatársa.  A TIT Országos Elnökségének tagja, a Madách-hagyomány 
Ápoló Egyesületnek elnöke, a salgótarjáni székhelyű Szerdatársaság Irodalmi Kávéház szellemi 
műhelynek szerkesztőségi tagja.
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Nagyszombaton váratlanul eltávozott a Klauzál Ház ifjú, 
33 éves igazgatója, Mészáros Csaba. Április 13-án a Káposz-
tásmegyeri Szentháromság Templom urnatemetőjébe he-
lyezték el hamvait örök nyugalomra, a fájdalmas eseményen 
sokan kísérték a kitűnő szakembert az utolsó útjára.

Mészáros Csaba Szolnokon született 1979. július 4-én. 
1997-ben érettségizett az esztergomi Temesvári Pelbárt Fe-
rences Gimnáziumban. Az alma materben töltött évek meg-
határozóak voltak látásmódjára, mélyen vallásos volt, Isten-
hez, az egyházhoz és a közösséghez hű maradt élete végéig. 

2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerzett fő-
iskolai diplomát, történelem tanár és művelődésszervező 
szakon. Tanulmányi évei alatt a főiskolai közösségi élet meg-
határozó egyéniségévé vált: a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkor-
mányzatának kulturális referense lett. A diploma megszer-
zését követően előbb a Tarjáni Német-Magyar Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Művészeti Alapiskola történelem szakos 
tanáraként oktatott Szegeden, majd 2003-2005 között a 
Szent Erzsébet Katolikus Általános iskola történelem szakos 
tanáraként dolgozott Pécelen. 

A tanulást a tanítás alatt sem adta fel, ezen időszak alatt 
végezte el és szerzett egyetemi diplomát a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem sza-
kos tanár és középiskolai tanár szakon, majd ugyanebben az 
évben, 2005-ben az ELTE Társadalomtudományi Kar szoci-
ológia szakát végezte el. 

A 2005-ös év életében termékeny időszak volt, mivel 
kiemelkedő tevékenységet végzett a Lakiteleki Népfőiskola 
Mindszenty Kollégiuma tagjaként. A közéletben és politiká-
ban mindig hiteles példát mutatott, közösségteremtő mun-
kájával összekovácsolta az embereket, és a kultúra átadásá-
val építette a magyar nemzet jövőjét.   

2006-ban a Külvárosi Középiskola történelem szakos ta-
nára Budapesten, majd az ezt követő évben a Szegedi Fel-
nőttoktatási Gimnázium „Társadalom és szociális ismeretek”, 
valamint „Pályatervezés” tantárgyak oktatója lett. 2008-tól a 
Szegedi Tudományegyetem Szakképzési Intézetben a   „Tár-
sadalomismeret, művelődéstörténet, közművelődés fogalma 
és intézményrendszere” című tantárgy oktatója.  „Kiváló ta-
nár és nagyszerű, jó ember, igazi pedagógus” – így jellemez-
ték tanítványai.

Tanári hivatásának gyakorlása mellett Mészáros Csa-
ba úgy döntött, hogy végzettségének másik szakmájában is 
próbára teszi magát.  Feleségével együtt – ahogyan fogalma-
zott: „nyakunkba vesszük a nagy Budapestet…” – 2004-ben a 
Jókai Klub művelődésszervezőjeként tevékenykedett a köz-
művelődés területén. Egy év múlva a Kráter Műhely Egye-
sület kulturális referenseként intézte az egyesület esemé-
nyeit. Rövid időszakot töltött 2006-ban a Pataky Művelődési 
Központban, mint művelődésszervező. 2008-tól érkezett el 
pályafutásában az az állomás, amely lehetőséget adott szá-
mára, hogy  érték- és időtálló kulturális eseményekkel lássa 
el Zsombó lakosságát. 

Búcsú 
mészáros Csabától

Funk Ivett – Petz NándorFunk Ivett – Petz Nándor
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Funk Ivett – Petz Nándor

A József Attila Művelődési Központ élén dolgozó Mészá-
ros Csaba a magyar kultúra kiválóságait hívta el a településre. 
A különböző pályázatok által elnyert összegekből teremtett 
lehetőséget számos tanfolyam, képzés és szabadidős prog-
ram   létrehozására, amelynek hozományaként a zsombóiak 
ingyenesen juthattak az előbb említett kulturális szolgálta-
tásokhoz.  A József Attila Művelődési Központ igazgatója-
ként nem csak a művelődési központ vezetését végezte teljes 
odaadással, hanem mindemellett a helyi újság főszerkesztői 
tisztségét is betöltötte.

2011-ben pályázta meg a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi 
Művelődési Központ vezetői pozícióját. Csaba egy értékala-
pú művelődési központ irányítását tűzte ki célul, amelyet – 
segítő csapatának hála – könnyűszerrel véghez is vitt. Mun-
káját olyan közművelődési intézmény felépítése érdekében 
végezte, amelyben a helyi kulturális értékek, hagyományok 
hangsúlyos szerepet kapnak, segítve a lokálpatriotizmus 
kialakulását, erősítését. Az általa vezetett Klauzál Házban 
hangsúlyos szerepet kaptak a jeles történelmi eseményekhez 
kapcsolódó rendezvények, színházi előadások, filmvetítések, 
kiállítások és vetélkedők. 

Kiemelt helyen kezelte népünk hagyományainak ápolá-
sát; minden hónapban kézműves családi programokon ve-
hettek részt a vendégek. Sikeresen indította útjára az „Em-
berpalánta” elnevezésű hagyományőrző nyári tábort. Újsze-
rű elképzeléseivel megvalósította, hogy a látogató közönség 
minél szélesebb platformon értesüljön a kulturális esemé-
nyekről: mindezt új arculatterv kialakításával színesítette. 
Az elektronikus hírlevél elindítása szintén az ő munkássá-
gához köthető. Terveit rendkívüli odaadással és energiával 
váltotta valóra. A magyar szellemi, sport- és művészeti élet 
kiemelkedő alakjait hívta meg az előadásokra. Több program 
megálmodójaként és házigazdájaként említhetjük Mészáros 
Csabát, köztük az „OlimpIKON”, a „Klauzál Akadémia” vagy 
a „Szertelenül” c. előadás-sorozatokat, amelyek méltán vál-

tak népszerűvé a nagyközönség számára. A Ház jelmondata 
lehetne: „mennyiség és minőség egyszerre”. Pozitív értelem-
ben vett szakmai ügybuzgóságában munkatársai is osztoztak: 
belátható időn belül igazi kulturális és szellemi „fellegvár” 
alakult ki a Központban.

Az egyik interjúban ezt vallotta: „A 21. század elejének 
magyar társadalmát a befelé fordulás, elmagányosodás jel-
lemzi. Az emberek nem bíznak egymásban, inkább elutasí-
tóak, mintsem egymás kezét megfogva közösen valósítanák 
meg a jövő Magyarországát. Itt van a kulturális élet területén 
dolgozó szakemberek felelőssége! A kultúra az egyik eszköz a 
nemzet talpra állításának folyamatában, igazi közösségek 
építésében, az értékalapú új magyar társadalom felépítésé-
ben.”

Célkitűzése az értékálló kultúra átadása volt: családapa-
ként, szerető felesége és három gyönyörű gyermeke mellett 
ezt úgy teljesítette, hogy sok más feladatot is ellátott. Mind-
nyájunkat lenyűgözött szakmai elhivatottsága, a küzdése, a 
bizonyítási vágya és szellemének szabad szárnyalása. Mi úgy 
ismertük meg, mint egy cselekvő, energiával, humorral teli 
fiatalembert. Teljes életet élt: volt benne munka, életener-
gia és sok-sok humor. Viszonylag rövid időt, másfél évet, de 
annál tartalmasabb, mélyebb időszakot élhettünk meg Vele 
a Klauzál Házban. Példakép egy ilyen ifjú, aki olyan érték-
renddel dolgozott, élt és állt ki, amit érdemes mindenkinek 
követnie.

A bánatot, amelyet váratlan távozása mindnyájunkban 
okozott, enyhítse a tudat: maradandót alkotott! Csaba, ha 
földi valójában nincs többé közöttünk, de emléke tovább 
él bennünk és családjában. Élete folytatását jelentjük. Nap, 
mint nap gondolunk rá: bennünk él eszmeisége, gondolati-
sága.

Kollégáid, barátaid, munkatársaid nevében búcsúzunk 
Tőled!

Mészáros Csaba, Funk Ivett, Petz Nándor
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Czine mihályné (1930-2013)
Czine Mihályné intézetünk – akkor Népművelési Intézet – Felnőttnevelési Osz-

tályának munkatársa volt a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején. Emberségé-
ről, figyelméről, szeretetéről emlékezetes alakja, ahogy azt Csordás Mihály megem-
lékezése is tanúsítja, amivel búcsúzunk tőle.

In memoriam

Szól a telefon, 
Erzsike, kedves!

Ismét csak, ismét letörölni a legördülő könnyeket!
Hiába hívtam fel 1999. január 21-étől megszokott esti beszélgetésünkre egyko-

ri szeretett tanáromat és későbbi szívbéli barátomat, Czine Mihály tanszékvezető 
egyetemi tanárt, a népi irodalom apostolát, a külhoni magyar irodalmak legjobb 
ismerőjét, a magyar irodalom utazó nagykövetét, a Magyarok Világszövetsége el-
nökét, a Református Egyház zsinatának világi elnökét és még sok-sok tisztség vise-
lőjét, a jelenkori szellemi élet Miskáját, aki minden jeles magyarnak tudta a dalát, 
és oly szépen énekelte, hogy belesajgott a szív.

Tegnaptól nem emeli fel hívásunkra a telefont többé özvegye, drága Erzsike 
sem. Három hónapja még együtt ünnepeltük a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében megtartott szép rendezvényen a férjének posztumusz odaítélt MA-
GYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAT, amelyen jelen volt Czine Mihály kilenc testvére közül 
egyik nővére és természetesen leánya, Borcsi, meg az unokái is. És sok-sok barát-
ja, tisztelője, diákja, Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől – a javaslattevő 
kuratóriumi tagon, Bakos Istvánon és a díjazott munkásságát méltató Bíró Zoltán 
egyetemi tanáron, meg Békésszentandrás község művelődési élete kiválóságain, 
az eseményt filmező vitéz Szécsi Mátyás Pálon és Bődi Mária magyartanáron át – 
Kányádi Sándor erdélyi származású költőig, és sokan másokig.

Erzsike boldog volt nagyon, éveit mosolya mögé rejtve szólt felém csengő 
hangján: „Hát Miska, Maga is eljött olyan messziről?” Igen, hogyne jöttem volna! 
És egyáltalán messzi van-e még a Délvidék Pesttől? Czine Miska is eljött hozzám 
Kishegyesre, nemcsak kétszer a Csépe-napokra előadást tartani az itteni születésű 
jeles íróinkról, Csépe Imréről és Dudás Kálmánról, hanem hozzám is, hogy meg-
ismerje Anyámat és Apámat, a két legnagyszerűbb embert, akiket rajta kívül éle-
temben valaha is ismertem, és akikről Neki annyit meséltem. Amikor a doktorrá 
avatásom után megrendezett ebéden, az Astoriában, feleségével, Erzsikével őket 
köszöntötték, Édesapám, akit ugyancsak Mihálynak hívtak, és testi-lelki erőben ve-
tekedett Miskával, megkérdezte csendesen: „Akkor itt el szabad énekelnünk, hogy 
Kossuth Lajos azt üzente...?” És a két Mihály énekelni kezdett. Szemükből csurgott 
a könny. Nem szégyen az egy férfiembertől, ahogy talán most tőlem sem. Ahogy az 
általam három hónapja készített képeket szemlélem, és én is, mint akkor Apám az 
Astoriában beszélt, csendesen szólok bele az immár néma telefonba: „Isten vele, 
drága Erzsike! Bánatok és örömek után jövünk majd mi is ama napon, kiknek apró 
gyermekként hamuból írt keresztet homlokára a pap. De hazafogadott bennünket 
a haza, így addig lesz még egy kis tennivalónk!”

CSORDÁS MIHÁLY (Dr.) tudományos kuta-
tó, író, irodalom- és színikritikus, publicista. 
Kishegyesen született (1950), tanulmányait a 
bácstopolyai gimnáziumban, majd a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészet-
tudományi karán végezte kitűnő eredménnyel. 
1974-ben magyartanári oklevelet, majd ugyan-
ott 1977-ben bölcsészdoktori titulust szerzett. 
Disszertációjának témája a délvidéki magyar 
kritika története volt, doktori vizsgájának ered-
ménye pedig Summa cum laude. Ma a Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a 
Magyar Írószövetség, a Vajdasági Írók Egyesü-
lete, a Nemzetközi Magyarságtudományi Tár-
saság, a Vajdasági Magyar Tudományos Társa-
ság és a vajdasági Független Újságíró Egyesület 
tagja. A Csépe-emlékbizottság sokéves elnöke, 
és a Békésszentandrási Baráti Szövetség tiszte-
letbeli elnöke. A Magyarország újraalapításását 
megünneplő muhi Történelmi Nemzeti Zarán-
doknap mentora. Ópusztaszeren megválasz-
tották a „II. Civil Honfoglalás - Civil Szerződés” 
kárpát-medencei nemzetközi civil találkozón a 
jelenlevő vajdasági civil szervezetek vezérének. 
A svédországi HUNSOR magyar internetes új-
ság vajdasági munkatársa. A szabadkai üzenet 
folyóirat volt főszerkesztője és a vajdasági 7 Nap 
hetilap igazgató főszerkesztője.

Csordás mihályCsordás mihály
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Pordány SaroltaPordány Sarolta

Dáné Tibor Kálmán (2013) Gon-
dolatok Erdély nem „kötött parancsra” 
működő iskolájáról. Romániai Magyar 
Népfőiskolai Társaság, Erdélyi Magyar 
Közművelődési Intézet, Kolozsvár, 62 o. 
ISBN 978-606-553-026-3.

Balázs Ferenc és Erdő János 1930-
as években, Erdélyben kifejtett népfő-
iskolai munkásságával ismerkedhetünk 
meg Dáné Tibor Kálmán új tanulmány-
kötetében. A négy írás közül a legter-
jedelmesebb a fiatalon meghalt Balázs 
Ferenc vidékfejlesztési munkásságáról 
szól, aki hét éven keresztül Kolozs me-
gyében, az Aranyos folyó partján fekvő 
erdélyi kistelepülésen, Mészkőn végzett 
egyedülálló népfőiskola-fejlesztői és is-
meretterjesztő munkát.

Az időbeli és gondolati hasonlóság 
okán a szerző újra közölte Erdő János 
1934-ben megjelent, csak kevesek által 
ismert, A népfőiskola jelentősége né-
pünk életében című tanulmányát. A má-
sodközlés indoka az lehet, hogy Erdő 
ebben az írásában pontokba szedett, 
részletes választ ad arra a máig aktuális 
módszertani alapkérdésre, „… hogyan 
lehetne egy népfőiskolát alakítani egy 
kisebbségi faluban”?

A két világháború között Erdélyben 
is az egyházak álltak a népfőiskolai 
kezdeményezések élére – írja Dáné 
Tibor Kálmán. Pontosítani lehetne ezt 
az állítást azzal, hogy Balázs Ferenc és 
Erdő János kezdeményezését nagyra be-
csülve, egyházuk mellé állt elkötelezett 
lelkészei magánkezdeményezéseinek, 
amelyekből aztán példaértékű falufej-
lesztési programok és népfőiskolák nőt-
tek ki.

Feltehetjük a kérdést, hogy miért 
vállaltak a falvakban a népfőiskolák 
szervezésében ilyen nagy szerepet a 
protestáns és katolikus lelkészek, plé-
bánosok? Konkrétabban, miért éppen 
ez a két unitárius lelkész töltött be ilyen 
jelentős és innovatív szerepet az erdélyi 
népfőiskolai mozgalom 1930-as évek-

hez kapcsolódó történetében? A kö-
tetből egyértelművé válik a válasz: jól 
akarták végezni a munkájukat, és ehhez 
szükség volt falufejlesztésre és népfőis-
kolákra is. 

A két nagyszerű ember élete so-
rán jelentős nemzetközi tapasztalatot 
gyűjtött össze. Külföldön végezték ta-
nulmányaikat és utazásaik során – bíz-
vást elmondhatjuk – bejárták a világot. 
Felismerték, hogy milyen is lehetne az 
országuk, a környezetük, ha bevezet-
hetnék és alkalmazhatnák a más euró-
pai és ázsiai országokban már kipróbált 
módszereket. Közvetlen tapasztalatokat 
szereztek arról is, hogyan lehetne fej-
leszteni vidéküket, településüket. Úgy 
gondolták, hogy a falvaikban élő embe-
rek tájékozottabbak lehetnének, ha van 
a környezetükben olyan személy, aki a 
jövőre vonatkozóan határozott prog-
rammal rendelkezik, és tervei megva-
lósításához önfeláldozó, szorgalmas 
munkát is vállal. Erdő János szavaival: 
„A népfőiskolához cselekvési szabadság 
és kitartó, prófétalelkű emberek szüksé-
gesek.”

A két életmű nagyon fontos, közös 
vonása – Dáné Tibor Kálmán is ezt 
hangsúlyozza tanulmányaiban – hogy 
mindkét személyiség szükségesnek tar-
totta az egyéni erőfeszítéseket és a jö-
vőbe látó közösségi víziókat a falufej-
lesztésben és a helyi népfőiskolák életre 
hívásában. „A népfőiskola jövőjét nem a 
hivatalos, hanem a magánkezdeménye-
zések biztosítják” – üzenik a nagy erdé-
lyi elődök.

Egyetértek a szerzővel abban is, hogy 
„… bár számos közös vonást mutat, még-
is az anyaországban és Erdélyben az in-
tézményesülés folyamata önálló utakon 
járt.” (9. o.) 

Az Izlandtól Mészkőig című tanul-
mányában a szerző Nicolaj Frederik 
Severin Grundtvignak (1783—1872) 
az északi népfőiskolák kialakulásával 
kapcsolatos főbb gondolatait elemzi, és 

párhuzamot von a dániai és az erdélyi 
mozgalom társadalmi gyökerei között. 
Az izlandi udvarházak középkorban 
kialakult beszélgető köreinek leírása új 
ismeretekkel gazdagíthatja az olvasót. 
Itt alakult ki ugyanis az a szokás, hogy a 
„jómódú izlandi polgárok – különösen a 
kinti munkára alkalmatlan téli időszak-
ban – udvarházaikban összegyűjtötték 
esténként a családot, a cselédséget, a 
szomszédokat és a közeli ismerősöket, s 
együtt megtárgyalták a világ folyását”.

Mindazoknak, akik érdeklődnek a 
népfőiskolai mozgalom története iránt, 
feltétlenül ajánlom a tanulmányok el-
olvasását. Hasznosítható gondolatokat 
találnak a kötetben azok is, akik bekap-
csolódtak működő, helyi népfőiskolák 
munkájába, vagy részt vesznek falu- és 
vidékfejlesztő programokban. A nem 
„kötött parancsra” működő tanulási 
formáknak pedig egyre nagyobb lesz a 
jelentőségük, így hasznos tudni, mire 
építhetjük a jövő közművelődési prog-
ramjait.

A tanulmánykötetet közvetlenül a 
szerzőtől lehet kérni az alábbi e-mail cí-
meken: emke@clicknet.ro vagy
danetiborkalman@yahoo.com 

PORDÁNY SAROLTA ZSÓFIA (Cece, 1954.) 
tanár, andragógus, a PTE „Oktatás és 
Társadalom” Doktori Iskolájának doktorje-
löltje, a Pordány és Társa Kkt. kutatási igaz-
gatója és üzletvezetője. 1991-1999: Az ELTE 
Tanárképző Karán, valamint a PTE FEEFI 
művelődésszervező képzésein közművelődés-
módszertant oktat. 1996-2006: Pedagógiai 
Társaság Felnőttnevelési Szakosztály tag, 2000: 
MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttnevelési 
Albizottsága megfigyelő jogú tag, 2004-2012. 
A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület ügy-
vezető elnöke, 2007-2012. A Felnőttképzési 
Szemle online folyóirat alapító főszerkesztője. 
(Elérhető: Elektronikus Periodika Archívum 
és Adatbázis). Könyve: Pordány Sarolta: 
Felnőttkori tanulás, közművelődés, Budapest, 
2002. 1991-ben A Magyar Köztársaság Kor-
mánya Ifjúsági Díja kitüntetést kapott.

magán- 
kezdeményezésekbôl 
népfôiskolák

recenzió
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2013. JANUÁR 12-ÉN STRASBOURGBAN A 
CONTACT 2103 NEVű EURÓPAI HÁLÓZAT ÁLTAL 
MEGRENDEZETT SZAKMAI SZEMINÁRIUM 
KERETÉBEN KERüLT ALÁÍRÁSRA EGY ÚJ FRANCIA-
MAGYAR PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS A 
KÖZMűVELőDÉS ÉS AZ IFJÚSÁG TÉMÁJÁBAN. A 
DOKUMENTUMOT MAGYAR RÉSZRőL ZÁVOGYÁN 
MAGDOLNA, A NEMZETI KÖZMűVELőDÉSI ÉS 
KÖZGYűJTEMÉNYI INTÉZET FőIGAZGATÓJA, 
FRANCIA RÉSZRőL FRÉDÉRIC PRELLE, A 
FRANCIAORSZÁGI IFJÚSÁGI ÉS MűVELőDÉSI 
HÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE, 
VALAMINT IGAZGATÓJA, DANIEL FRÉDOUT 
ÍRTÁK ALÁ. A MEGÁLLAPODÁS ELSő KONKRÉT 
MEGVALÓSULÁSA AZ ÁPRILISI SZAKMAI ÚT VOLT, 
MELYEN AZ INTÉZET MUNKATÁRSAI ÉS CIVIL 
PARTNEREI KÖZüL KILENCEN VETTEK RÉSZT.

Betekintést nyerni egy másik nemzet közösségi-
művelődési hagyományaiba, nagy ajándék, 
hiszen az ember olyan aspektusból is szemlélheti 
saját munkáját és országa kulturális-társadalmi 
hagyományait, melyre más módon nem nyílhat 
lehetősége. 
A szakmai út során többféle ifjúsági és művelődési 
ház működésébe pillanthattak be a résztvevők, 
nagyobb városok és kisrégiós központok egyesületek 
által működtetett intézményeit látogatták végig. 
A delegáció tagjai a Dél-Franciaországban eltöltött 
egy hét alatt megismerhették, hogy a településenként 
változó feltételekkel megvalósuló, azonban az 
együttműködési rendszer minden szereplőjére 
egyformán építő hálózatban miként dolgoznak 
azért, hogy a művelődési házak a városok és régiók 
pótolhatatlan civil központjai, színterei lehessenek.  
A jó gyakorlatokban és tapasztalatokban gazdag, 
mindössze öt munkanapot felölelő tanulmányút rövid 
összegzése a legfontosabb állomások történéseibe 
enged betekintést.

Dóri Éva
Halmai-Nagy Róbert
Kocsis Klára
Sotkó Levente Attila
Polyák Albert
Szöllősi Eszter

Szakmai úton 
Franciaországban

Les Baux de Provence

Nemzetközi kitekintés
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Közel 1500 kilométer megtétele 
után egy rövid olaszországi pihenőt 
követően megérkezett a Franciaor-
szág déli részén található Salon-de-
Provence városába a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Závogyán Magdolna 
főigazgató vezette küldöttsége. Az 
Espace Charles Trenet, Ifjúsági és Mű-
velődési Ház igazgatója, továbbá az 
intézményt fenntartó civil szervezet, a 
Maison des Jeunes et de la Culture ve-
zetői részesítették az intézet küldöttsé-
gét baráti fogadtatásban.

A Ház a tavalyi évben ünnepelte 
fennállásának ötvenedik évforduló-
ját, 1962-ben   alapította az azt azóta 
is fenntartó civil szervezet. A város 44 
ezer lakosát látják el, és mint megtud-
tuk, munkájukra hatalmas szükség van, 
hiszen a 12-13 éves korosztály feletti 
fiatalokkal az oktatási intézményeken 
kívül központi, állami szervezet nem 
foglalkozik. Egyesületüknek körülbelül 
2500 tagja van, mely tagságnak körül-
belül harmada a szociálisan hátrányos 
rétegből kerül ki.

A város elszegényedett negyedében 
külön helyiségeket működtetnek, a pró-
batermek és a sporttermek mellett egy 
rendkívül jól felszerelt hangstúdió várja 
a fiatalokat, ahol mindenki kipróbálhatja 
zenei vagy technikusi tudását. A tehetsé-
ges fiatalok további pályáját különböző 
programokkal segítik. Évente 70 foglal-
kozássorozatot indítanak a legkülönbö-
zőbb témákban – nyelvtanfolyamokat, 
kézműves foglalkozásokat, tánctanfolya-
mokat, zeneiskolát. Ezeken a programo-
kon nem csak az ifjúság, de a felnőtt, sőt 
a nyugdíjas generáció is részt vesz.

Az egyesületet, amely egy országos 
és regionális szinten is működő háló-
zat tagja, egy elnökség és egy húsz fő-
ből álló választmány irányítja. Ebben a 
formában a civil szervezet négy állandó 
alkalmazottal működteti a házat. Forrá-
saik nagy részét maguk teremtik meg, 
de, mint elmondták, a jó kapcsolatnak 
köszönhetően a helyi önkormányzat 
is jelentős mértékben közreműködik a 
fenntartásban.

Hosszas beszélgetést folytattunk 
arról a rendszerről, melynek köszön-
hetően a szakirányú végzettséggel nem 
rendelkező, de már legalább tíz éve akár 
önkéntesként is a szakmában dolgozó 
alkalmazottak szakmai tapasztalatát 
egy validációs eljárás keretében felsőfo-
kú végzettségnek ismerik el.

Az első franciaországi nap egy vá-
rosnéző sétával és egy kiadós vacsorával 
zárult.

Salone-de-
Provence-tól 
Narbonne-ig 

Provence-i látogatásunk második 
napján bepillantást kaptunk Avignon 
egyik, mintegy 15 ezer fős városré-
szében működő ifjúsági, kulturális és 
szociális központ mindennapjaiba, a 
körzetben a munkanélküliségi ráta kö-
zel 60%-os. Útközben meghallgattuk 
Esztertől, hogy milyen volt az avignoni 
pápák 70 éves fogsága és éppen miről 
híres a táj, ahol elhaladunk…

Megérkezésünkkor már a kapuban 
várt minket Michael, a központ igazga-
tója.

A bemutatkozást követően beszél-
gettünk a központ gazdasági és finan-
szírozási helyzetéről. Az épület éves 
fenntartási költsége 850 ezer euró, me-
lyet az önkormányzat és a francia nem-
zeti költségvetésben „családi kassza” 
néven működő alap biztosít. Az ifjúsági 
ház az összköltség mintegy 6,5%-át te-
remti elő, az ezen felüli támogatásokat 
közvetlenül utalják a szervezet számára. 
17 fizetett alkalmazott és mintegy 100 
önkéntes dolgozik a szervezetben.

A ház programjai között kiemelt 
helyen szerepel a francia nyelv oktatása 
(tanítják a bevándorlókat franciául írni 
és olvasni), az ifjúsági klub és támogató 
szolgálat működtetése, amely a helyie-
ket például a hivatali ügyintézésben se-
gíti. A családtámogatások keretein belül 
gyermekmegőrzőket, korrepetálásokat 
és foglalkozásokat tartanak a fiatalok 
számára, melyek többségén a szülőnek 
is részt kell vennie. A helyi iskolával 
szerződésben álló szervezet felzárkóz-
tató órákra is fogadja a rosszabbul tel-
jesítő tanulókat. A tájékoztatót köve-
tően megtekintettük a házat, melynek 
népszerű zeneszobájában többek között 
komoly- és népzenei koncerteket is 
szoktak rendezni. Láttuk a foglalkozá-
soknak helyt adó termeket, ahol a fia-
talok korcsoportonkénti megosztásban 
tevékenykedhetnek.

A látogatás befejezése után meg-
látogattuk Avignon belvárosát, a Pá-
pák Palotáját, majd betértünk Baux de 
Provence-ba, ahol megnéztük a sziklá-
ba épített turista falut. A városnézések 
után elindultunk Narbonne-ba, ahol 
már nagyon vártak minket a katedrális 
tövében álló felújított ifjúsági és műve-
lődési központban.

Tartalmas és élményekben gazdag 
provence-i szakmai utunkat követően 
kíváncsian várjuk a Narbonne környéki 
ifjúsági házak bemutatóit és beszámo-
lóit, melyeket az elkövetkező napokban 
ismerhetünk meg.

Salon de Provence. Jobbról balra: az Ifjúsági és Művelődési Ház igazgatója, 
animátora és elnöke.

Salone- 
de-Provence

Nemzetközi kitekintés
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A harmadik napon a narbonne-i if-
júsági és kulturális központot mutatták 
be delegációnk számára, ami egy újabb 
lehetséges működési formát vázolt fel 
előttünk. A központban összesen 45 
fizetett alkalmazott és 200 aktív ön-
kéntes dolgozik, nagyjából 2000 taggal 
rendelkezik. A tagok között minden 
korosztály megtalálható egészen a 
négy hónapostól a nyolcvan évesig.

 A fizetett munkatársak majdnem 
fele animátorként, népművelőként 
dolgozik a központban. Az itt zaj-
ló programok (pl.: sport, művészeti, 
nyelvtanfolyamok) vezetői közül sokan 
önkéntesek, akik szakképzettséggel 
rendelkeznek, és külön megállapodás 
keretében végzik ezeket a feladatokat.

A ház specialitása, hogy nemcsak 
ifjúsági ház, hanem egyben szállásadó 
helyként és menüztető étteremként is 
működik, amelyből a bevételük nagy 
része származik. 2007-ben újították fel 
és bővítették az épületet, s így szellemi 
és testi sérülteket is el tudnak szállá-
solni. Az étteremben elsősorban helyi 
termékekből készítik az ételeket – az 
évszakoknak megfelelően.

Az épület fenntartását és az infra-
struktúrájának fejlesztését teljes egé-
szében az önkormányzat finanszírozza, 
ezen felül 70 ezer eurót kapnak a szak-
mai feladatok ellátásra, amely összeget 
elsősorban a nagyobb rendezvényeikre 
fordítanak, így például a nyári színházi 
fesztiválra. A ház éves működése, csak 

az ifjúsági és kulturális központot te-
kintve, minden évben veszteséges, de 
a rést a szállásokból és étkezetésekből 
befolyó összegekkel pótolják ki, így 
nyereségesen zárják az évet.

A szálláshelyek kialakításakor az 
volt a koncepció, hogy a közösségi 
terekre nagy hangsúlyt fektessenek, 
melynek egyik eszköze, hogy a szobák-
ban nincs WIFI, TV, így a fiataloknak 
ki kell menniük a telekommunikációs 
eszközökkel felszerelt közösségi terek-
be, ahol személyes kapcsolatot alakít-
hatnak egymással. A bővítési és fel-
újítási munkálatok során fő szempont 
volt, hogy még több közösségi teret 
alakítsanak ki az ifjúsági szállón.

Gruissan Narbonne-tól egy 20 km-
re lévő kis település, melynek állandó 
lakossága nagyjából 6000 fő, de tenger-
parti fekvése miatt nyáron 40-50 ezer 
főre duzzad.

Az itt működő ifjúsági és kulturá-
lis ház olyan szervezet, amely minden 
lehetőséget megragad projektek gene-
rálására és innovatív kezdeményezé-
sekre. A helyi ifjúsági ügyekért felelő 
önkormányzati képviselőtől megtud-
tuk, hogy a város kiemelt feladatának 
tekinti az ifjúsági ház működtetését.

Megismerkedhettünk a ház részvé-
teli demokrácia projektjével: a projekt 
alatt a fiatalok létrehoztak egy városi 
diáktanácsot, találkozhattak a helyi és 
regionális döntéshozó személyekkel, és 
bepillantást nyerhettek a döntéshozó 

Narbonne és Gruissan

A Gruissani Ifjúsági és Művelődési Ház előtti olajfa alatt, mint utoljára Beke Pállal.

folyamatokba is. Ez által igyekeznek a 
fiatalok és a döntéshozók közötti sza-
kadékot megszüntetni, áthidalni.

A föderáció nemzetközi kapcsola-
tokért felelős képviselője rámutatott 
arra, hogy a föderációban minden fel-
tétel adott az ifjúság számára progra-
mok megvalósítására: kapcsolatok, pá-
lyázati források, szakmai támogatások. 
A regionális szervezetnek nagyjából 80 
ifjúsági és kulturális központ a tagja, 
ahol a munkatársak számára lehető-
séget biztosítanak továbbképzésekre, 
mint pl.: pályázatírás és projektme-
nedzsment.

Végezetül megismerkedhettünk 
egy olyan projekttel, amelyben fel-
mérést készítettek a döntéshozók és a 
fiatalok kapcsolatáról interjúk, kérdő-
ívek és kerekasztalok segítségével. A 
projektet indokolta, hogy felismerték: 
a település ifjúsága és képviselő testü-
lete kölcsönösen nyitna egymás felé, 
csak nem ismerik a megfelelő csator-
nákat. A felmérést a fiatalok maguk 
készítették és dolgozták ki, amelynek 
eredményeképpen kiadvány és film 
is született, amelyet a közeljövőben 
angolul is elérhetővé tesznek. A talál-
kozó végén felmerült a lehetőség egy 
újabb együttműködési partnerviszony 
kialakítására a két ország között, a 
részvételi demokrácia projekt folyta-
tásaként.

Belvèze- 
du-razès és 
Carcassone 

A negyedik napon első utunk a 
Narbonne-tól nagyjából 100 km-re fek-
vő 900 lakosú Belvèze-du-Razès-ba ve-
zetett, ahol a település alpolgármestere 
fogadta delegációnkat. Ez a kisváros 27 
környező településsel együtt két kistér-
séget alkot. Ebben a térségben nagyjá-
ból 1800 lakos él és 35 civil szervezet 
található.

Az önkormányzati támogatással itt 
működő ifjúsági és kulturális színteret 
1970-ben hozták létre az állami kezde-
ményezésű „Ezer klub” projekt keretén 
belül, hogy ellensúlyozzák az MJC (ifjú-
sági és kulturális központ) mozgalmát. 
Így kezdetben nem tartozott az egye-
sületi formában üzemeltetett ifjúsági 
házak hálózatához – leginkább egy kö-
zösségi térhez hasonlított. Két éve egy 
fizetett ifjúsági animátor foglalkozik itt 
a fiatalokkal. A feladatot 10 település 
által alkotott kistérségi szinten látják el, 
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az animátor bérét a kistérség fizeti, de 
a ház működtetését az önkormányzat 
finanszírozza.

Az animátor feladata a fiatalok 
megszólítása és ifjúsági projektek ge-
nerálása. A feladatot jelenleg ellátó 
fiatal hölgy kezdeti lépésként terep-
munkát végzett, a fiatalok igényeit is 
felmérve vizsgálta mindennapi szoká-
saikat, és a ház felújításába is bevonta 
őket. A házban ma már több mint 30 
önkéntes dolgozik, akik a szünidőben 
szervezett nagyobb kulturális esemé-

nyek megvalósításában vesznek részt. 
Ezen programok célcsoportjai a 12-25 
év közötti fiatalok.

A településen csak alsó osztályos 
iskola van, így a helyben mintegy 100 
diákot érintő 6-11 éves korosztály szá-
mára napidíjas rendszerben külön fog-
lalkozásokat is tartanak a szabadidős 
központban. A 12 éven felüliek számára 
esténként, hétvégeken és a szünidőkben 
szerveznek programokat, mivel ez a 
korosztály a lakóhely és az iskola között 
ingázik.

Megbeszélés a gruissani Ifjúsági és Művelődési Házban. Az asztalfőn balról jobbra: Marion Austruc, a Regionális Fö-
deráció nemzetközi referense, Stefan Povillon igazgató, André Bedos, gruissani alpolgármester, a részvételi demokrá-
ciáért felelős önkormányzati képviselő.

Monaco, a Kaszinó visszatükröződik a park fém félgömbjében.

Minden szabadidős tevékenységet 
fizetett animátorok vezetnek, akiknek 
megfelelő szakképesítés szükséges a 
foglalkozások megtartásához.

Az ifjúsági kezdeményezések fi-
nanciális hátterét az éves egyesületi 
tagdíj és a tanfolyami-szakköri díjakon 
felül a fiatalok által szervezett ötletes 
kezdeményezések, például autómo-
sás és lottó (bingóhoz hasonló játék) 
biztosítja. Utóbbi, a település lakosait 
is megszólító akcióikkal elsősorban a 
saját szervezésű kirándulásaikra gyűj-
tenek pénzt.

A délután folyamán egy car-
cassonne-i ifjúsági és kulturális központ 
munkájával és struktúrájával ismerked-
hettünk meg. Mint eddig szinte min-
denhol, itt is az önkormányzat fizeti a 
ház fenntartási költségeit, és az épület is 
a város tulajdonában van. Ennek az ifjú-
sági központnak 1500 bejegyzett tagja, 
300 önkéntese és összesen 14 fizetett al-
kalmazottja van. Az itt tartott mintegy 
70 foglalkozás 95%-át vezetik önkénte-
sek, akikkel szemben természetesen a jó 
szakmai felkészültség is elvárás.

A közösségi színterek mellett egy 60 
fős ifjúsági szállót is működtetnek, így a 
más régiókból érkezők számára is kínál-
nak szabadidős programokat.

Carcassone a régió egyik kiemelt 
turisztikai központja is, az itt található 
vár az Unesco világörökségének része. 
Itteni látogatásunkat így egy helyi ön-
kéntes idegenvezetése kíséretében a 
várban tett rövid sétával zártuk.
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Visite d’étude prometteuse en 
Provence et en Languedoc

C’est un grand privilège de se mettre en route et de partir à la 
découverte des pratiques inconnues relatives à l’éducation populaire 
d’un autre pays européen. Une telle expérience transforme et refaçonne 
la vision sur le monde, la façon de penser, redonne la motivation et 
l’énergie, redynamise la volonté et l’esprit, revivifie le goût au travail. 

C’est dans le cadre de la Convention singée à Strasbourg en janvier 
2013 avec la Confédération que la directrice générale de l’Institut 
National de l’Education Populaire et sa délégation de 8 personnes 
composée de responsables départementaux et de responsables 
associatifs, se sont rendues en France à la découverte de la vie 
associative et du fonctionnement des MJC. La visite avait lieu du 22 
au 26 avril 2013, elle a été organisée par Philippe Helson, secrétaire 
général de Contact 2103.  

La première partie de la visite s’est déroulée dans la région PACA. 
A Salon de Provence on a visité l’Espace Charles Trenet, à Avignon 
l’Espace Social et Culturel Croix des Oiseaux.  On a rencontré les 
directeurs de ces deux maisons, ainsi que le président régional, sans 
oublier les bénévoles qui nous ont préparé un déjeuner délicieux.

La deuxième partie de la visite avait lieu en Languedoc-Roussillon. 
Notre quartier général était à Narbonne d’où on partait tous les 
jours à la découverte des structures toutes différentes de la région. A 
Narbonne on a compris le rôle du Centre de Séjour International dont 
les bénéfices permettent à la MJC de fonctionner ; à Gruissan on a vu 
mettre l’accent sur l’implication des jeunes dans la vie de la commune 
et sur la démocratie participative ; à Belvèze-du-Razès pour découvrir 
l’animation au sein de toute une communauté de commune  on était 
guidé par une jeune animatrice et par le maire adjoint du village ; à 
Carcassonne on était frappé par la présence du nombre important 
des bénévoles au moment de notre visite, bénévoles qui voulaient 
nous rencontrer, nous connaître, nous comprendre, bénévoles qui 
étaient remarquablement ouverts, souriants et qui nous faisaient 
vivre un moment très fort  ; à Lézignan on a constaté le dynamisme 
et les nouveaux projets pour refaire et agrandir tout le bâtiment ; et 
pour boucler la boucle à la Fédération Régionale c’était la directrice 
générale hongroise qui a exposé et expliqué sa politique, ses projets, 
son programme avec pour ambition de renouveler la vie associative 
hongroise. 

Voila cinq jours riches en expériences, en rencontres, en 
convivialité, en moments privilégiés, en bonne humeur et en rire. 
Dans chaque maison on était chaleureusement accueilli, durant 
tout le séjour on était bien encadré et accompagné pour le mieux 
comprendre, vivre l’expérience et la rencontre avec le monde des MJC.

Nous voici retournés en Hongrie ! On tâche de faire le maximum 
pour garder l’élan et l’amitié, mettre en œuvre les idées surgies, rester 
fidèle au partenariat et retourner l’année prochaine !

Eszter Szöllősi
Les Baux de Provence

lezignan 

Franciaországi tanulmányutunk 5., 
egyben utolsó napján Lezignane város-
ba utaztunk. Kísérőnk Bernard Kochler 
megmutatta a főút mellett működő 
nagy üzletközpontot, melyet a telepü-
lés, a turisztikai központ és a helyi gaz-
dák szövetkezete közösen működtet, s 
ahol csak a régióban előállított élelmi-
szerek – főként borok, sajtok, húsféle-
ségek, zöldségek és kézműves termékek 
– vásárolhatók. Az út mellett hatalmas 
tábla hirdeti: „Kóstold meg az eredeti 
ízeket!”

A 12 000 fős kisváros ifjúsági háza 
az elsők között épült fel, közvetlenül a 
háború után, 1946-ban, az egyesület is 
ezzel egyidős, ugyan 45-ben alapították, 
de csak egy évvel később jegyezték be. 
A civil szervezetnek jelenleg 1700 tagja 
van, éves költségvetése 700 ezer euró, 
és 33 fizetett alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, akik közül főállásban 11-en dol-
goznak.

Fő tevékenységek az ifjúsági, sport, 
kulturális és oktatási ügyekkel kap-
csolatos munka. 80 önkéntes foglalko-
zás-vezetőjük van. A házhoz 1974 óta 

Nemzetközi kitekintés
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tartozik a szállásadó szolgálat, 45 főt 
tudnak kollégiumi körülmények között 
elhelyezni és étkeztetni.

A város őket bízta meg a helyi ifjú-
ságpolitika megvalósításával, így olyan 
szolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek 
nem tartoznak az MJC fő profiljába. A 
plusz támogatásból működtetik a gyer-
meknapközit, a tábort, és egy különálló 
ifjúsági teret. Különböző EU-s projek-
tekben vesznek részt, német testvér-
városi kapcsolat révén évente szakmai 
utakra viszik a fiatalokat. Más külföldi 
utakat is szerveznek az ifjúság számára, 
az elmúlt évben jártak Londonban és 
Párizsban.

Az ifjúsági háznak 200 garnitúra 
sífelszerelése van, amiket nem csak a 
tagok használhatnak, hanem bérbe is 
adják. Ez a szolgáltatásuk nyereséges, 
hiszen nincs messze a településtől a Pi-
reneusok síterepe.

Éves költségvetésük 30%-át önkor-
mányzati, térségi, régiós és állami tá-
mogatás fedezi, 70%-át önerőből kell 
előteremteniük, amit a kínált szolgálta-
tásokból szednek be.

Narbonne

Délután Narbonne városban az 
MJC regionális egyesületének vezetősé-
gével találkoztunk.

A szervezet igazgatója Daniel Jean-
Pierre, elnöke és alelnöke mutatta be 
azt, hogy hogyan működik az ifjúsági és 
kulturális házak helyi, megyei, regioná-
lis és országos hálózata.

Maga a szervezet közvetlenül a II. 
világháború után jött létre, a „Fiatalok 
Franciaországa” mozgalomból, aminek 
az volt a fő célja, hogy a fiatalok részvé-
telét segítse a helyi közéletben.

Többször kihangsúlyozták: a külön-
böző szintű egyesületek nem hierarchi-
kus, hanem egymással mellérendelt vi-
szonyban állnak. Mindegyik szint önál-
lóan hozza a döntéseit, de természete-
sen be kell tartani azokat a szabályokat, 
amiket az országos konföderáció hoz.

A konföderáció határozza meg az 
alapelveket (carta), melyek többek kö-
zött a demokratikus működés, a hit-
élettől és politikától való függetlenség, a 
tolerancia és az egyenlőség.

Az országos konföderáció áll kap-
csolatban a közművelődéssel, ifjúsággal 
és a sporttal foglalkozó minisztérium-
mal.

Az állam meghirdetett projektjei-
hez csatlakozhatnak, de arra vigyáznak, 
hogy önállóságukat megőrizzék. A kö-
vetkező projektekhez, időszakra, a be-
számoló elfogadása után kapják meg a 
pénzt.

Az országos és a regionális szerve-
zetek célja, hogy a fiatalokat aktivizál-
ják, cselekvő állampolgárrá neveljék, 
valamint anyagilag támogassák a helyi 

Belvèze-du-Razès-i Ifjúsági és Művelődési Ház kertjében a vendéglátóinkkal.

egyesületek – ifjúsági és kulturális há-
zak (MJC) – működését.

A regionális szervezet tanfolya-
mokat, továbbképzéseket szervez az 
MJC régi és új munkatársai számára. 
Munkáltatói jogokkal is rendelkezik: a 
településeken működő ifjúsági ház ve-
zetőit, munkatársait ők alkalmazzák, 
kiválasztásukban részt vesznek. Így 
biztosítanak függetlenséget és nagyobb 
önállóságot a helyi hatalmi szerveze-
tektől.

Ebben a régióban 76 házat működ-
tetnek a helyi egyesületek.

A régió 1 700 000 euróval gazdál-
kodik egy évben. Ebből az állami forrás 
150-170 ezer euró között mozog, egy 
része fedezi a regionális iroda munká-
ját, a többiből a helyi szervezetek mű-
ködtetését segítik. Az önkormányzatok 
felismerték, hogy az MJC olyan munkát 
végez, ami az egész település számára 
fontos, hiszen összefogja a fiatalokat, 
értékes szabadidő eltöltési lehetőséget 
biztosít számukra, közösségeket hoz 
létre.

Elmondásuk szerint állami támoga-
tás nélkül is tudna működni a szervezet, 
annak inkább legalizáló, civil szerveze-
tet erősítő szerepe van. A régióban más 
közművelődési szervezetek is vannak, 
ezért létrehoztak egy koordináló szer-
vezetet a munka elosztására, a konku-
rencia kiküszöbölésére.

Franciaországban nagyon könnyű 
egyesületet létrehozni. Általában min-
den probléma megoldására alapítanak 
egyet, legyen az kulturális vagy környe-
zetvédelmi, mint pl. zajos az utca vagy 
ha fát akarnak kivágni.

Vendéglátóink szerint a magyaror-
szági viszonyoktól abban különböznek, 
hogy náluk mélyebbek a demokrácia 
hagyományai, a szervezetek folyamato-
san működnek, saját ügyeikben dönte-
nek, és olyan hatókörrel is rendelkez-
nek, ami a közösség életén is túlmutat, 
pl. a helyi MJC maga választja ki azokat 
a szakembereket, akik az ifjúsági és kul-
turális házakban dolgoznak.

Mint mindig, a kitűzött szakmai 
célok mellett más tapasztalatokkal, él-
ményekkel is gazdagodik a szemlélődő 
utazó. Így volt ez most is.

Az esti programra házigazdáink 
meghívták a Narbonne-ban élő egyet-
len magyart, az ‚56–ban 20 évesen 
idemenekült Gyűrű Tibort. Jó volt vele 
beszélgetni, érezni, hogy mennyire ra-
gaszkodik anyanyelvéhez, és keresi a 
kapcsolatot az ide érkező magyarokkal. 
Beszédéből érződött, bár jól él itt, bő 
ötven év után is Magyarországhoz köti 
szíve.

Nemzetközi kitekintés
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Elgondolkodtató, sorsszerű-e, hogy 
a magyarokat a többi népnél talán 
gyakrabban érik olyan helyzetek, ami-
kor kényszerből, vagy jobb lehetőség-
ként felvetődik az elvándorlás gondo-
lata. Közösségfejlesztőként tudunk-e 
ez ellen tenni? S ha már valaki ezt a 
sorsot választotta, van-e olyan erős kö-
tődése, ami később visszatérésre kész-
teti?

 Az összefogás, bármilyen szintű 
kezdeményezésen alapuljon is, a tenni 
akarás attitűdjének eredménye. Itt min-
den közreműködő (állam, helyi önkor-
mányzat, regionális szintek, lakosság, 
szakmai szervezetek) közös jellemvoná-
sa, hogy áldoz az ifjúsági és művelődési 
házak tevékenységéért, azzal, amivel 
lehetősége van áldozni, legyen az pénz, 
rendelkezésre álló ingatlan, önkéntes 
munka, tagdíj, részvételi díj vagy csak 
a puszta döntéshozói akarat, mint egy 
természetes, magunkban hordozott fe-
lelősségérzet is. 

Záró gondolatok 

Az összefogás, bármilyen szintű 
kezdeményezésen alapuljon is, a tenni 
akarás attitűdjének eredménye. Fran-
ciaországban minden közreműködő 
(állam, helyi önkormányzat, regioná-
lis szintek, lakosság, szakmai szerve-
zetek) közös jellemvonása, hogy tuda-
tosan áldoz az ifjúsági és művelődési 
házak tevékenységére. Persze azzal, 

Salon de Provence, gyerekek próbál-
nak az Ifjúsági Ház stúdiójában.

Avignon, tavaszi szüneti foglalkozások gyerekek számára az Ifjúsági Házban. 
Az ajtó mellett balra a ház igazgatója.

A szakmai úton részt vettek: Antal Ágnes Jozefa (Helyiérték Egyesület – Ba-
latonboglár), Dóri Éva, Halmai-Nagy Róbert, Kárpáti Árpád (Tett-hely NKft 
– Pécs), Kocsis Klára, Polyák Albert, Sotkó Levente Attila, Szőllősi Eszter, 
Závogyán Magdolna.

má fejlesztették, először közvetlenül 
a II. világháború után, másodszor a 
60-as évek végén, amikor bajokat ész-
leltek a francia társadalom működésé-
ben. Ezek az akciók azonban – mint 
tapasztaltuk – nem rövid, egy-két 
évekre szóltak, hanem folyamatokká 
erősödtek, intézményesültek.

A Nemzeti Művelődési Intézet 
által szervezett tanulmányút első lé-
pése volt a francia-magyar szakmai, 
közösségi művelődési kapcsolatok 
újraélesztésének, a tervek szerint a lá-
togatást a francia kollégák 2013 szept-
emberében viszonozzák.

Nemzetközi kitekintés

amivel lehetősége van áldozni, legyen 
az pénz, rendelkezésre álló ingatlan, 
önkéntes munka, tagdíj, részvételi díj 
vagy csak a puszta döntéshozói aka-
rat.  

Közös cél, a jövő tenni akaró, pro-
duktív nemzedékének személyiség- és 
szemléletformálása. Ehhez a hosszú 
távú folyamathoz jó eszköz az önszer-
veződő művelődési lehetőségek meg-
teremtése, működtetése és a folya-
matos tartalmi megújulás biztosítása. 
A bevonás pedig a gyors és hatékony 
reagálás módszere a lokális társada-
lomfejlesztési és gazdasági kérdések 
és szociális problémák helyi szintű 
kezelésére.

A szakmai programokon többször 
is említették, hogy az 1901-ben ho-
zott francia egyesületi törvény – mely 
összesen egy gépelt oldalnyi terjedel-
mű – megfelelő keretet biztosít a helyi 
önkéntes kezdeményezéseknek. Ezzel 
a lehetőséggel a franciák élnek is, kö-
zös ügyeiket ennek alapján szervezik, 
ez mozgatja a kulturális javakhoz való 
hozzáférést. A kulturális aktivitást és 
a fiatalokkal foglalkozást az elmúlt 70 
évben kétszer is országos mozgalom-
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Bakos IstvánBakos István

Falusi parasztcsaládból származom 
Baranyából. Egy apró faluban, Bánfán 
születtem, Újpetrén végeztem az ál-
talános iskolát, majd Szentlőrincen a 
gazdaképzőn tanultam. Jeles eredmény-
nyel végeztem és sikeres felvételi vizsgát 
tettem az ELTE Bölcsészkarán. Oda 
azonban csak előzetesen vettek fel, így 
mezőgazdasági technikusi képesítéssel, 
agronómusként kezdtem pályámat. 

Az ELTE Bölcsészkarán, 1964 
őszén, magyar-népművelés szakon 
kezdtem el egyetemi tanulmányaimat, 
amelyet vidéki népművelő gyakorlatok 
tarkítottak. Nyaranta főleg szocioló-
giai kérdezőbiztosként kerestem meg 
a télirevalót, s eközben bejártam az 
ország jelentős részét. Diplomamun-
kámat a népi írók művelődéspolitiká-
járól írtam. Az Eötvös Kollégiumban 
falukutató-csoportot szerveztem és ve-
zettem. Feleségül kollégista-falukutató 
társamat választottam. Fél évszázada a 
fővárosban lakunk, de a magyar vidék 
vonzáskörében maradtunk. Szüleink, 
rokonaink zöme falun élt, illetve so-
kan élnek ott ma is. Ritkuló látogatá-
saink során szomorú szívvel hallom és 
tapasztalom, hogy az évtizedeken át 
remélt, közreműködésemmel is zajló 
„rendszerváltás” óta a falu és az agrá-
rium gondjai nem csökkentek. Inkább 
gyarapodtak, mint fogytak. Szem-
besülni önmagunkkal, s úgy láttatni 
a történteket, a nehézségeket, hogy 
utódaink okuljanak tévedéseinkből és 
eredményeinkből, igen nehéz feladat. 
Idő híján nem is merek vállalkozni rá, 
de megkísérlem érzékeltetni, miként 

látom ma falvaink népének sorsát, el-
múlt félszázadát, jövőbeni perspektí-
váit. 

Felnőtté válásom első próbatétele 
volt, amikor ifjú agronómusként – hu-
szadik évemben – a szomszédos (380 
lelkes) kis falu téeszbe terelt, megalá-
zott népének szolgálatába szegődtem. 
Hajnaltól napestig köztük voltam, 
velük dolgoztam, de megérte! Nyolc 
hónap alatt sikerült úgy megnyernem 
őket, hogy a közös gazdaságot talpra 
állítottuk, az állatállományt gyarapí-
tottuk, megvettük első traktorunkat. 
Az évben, időben betakarítottunk, 
szántottunk, vetettünk, s ősz végén 
elhanyagolt föld nem maradt a határ-
ban, mint korábban. A munkaegység 
értékét az előző évi 8 Ft-ról sikerült 27 
Ft-ra növelni, s a környékben a legjobb 
eredményt elérők közé kerültünk. A 
Peterdi Új Élet TSz kezdett valóban új 
életre kelni. Ennek azonban megvolt 
az előzménye, mert patronált Újpetre 
Tsz elnöke, Gere János, s a legjobb gaz-
dákkal összefogva, az első közgyűlésen 
– élve a téesz demokráciával – hamar 
megszabadíttattam a téeszt a párt által 
delegált, Pécsről ritkán odalátogató té-
eszelnöktől, s néhány helyi cinkosától. 
Ennek később meglett a következmé-
nye. ősszel katonakorba kerültem, be-
soroztak. Hiába volt minden fölmenté-
si kérés, föllebbezés. A járási pártvezér 
megbosszulta rokona kiebrudalását; 
1963 decemberétől Marcaliban telje-
sítettem a haza szolgálatát, amit 1964 
szeptemberétől már az ELTÉ-n folytat-
hattam.

„Aki apánk, hősünk, 
mintánk, áldozatunk 
egymagában.”                           

(Tornai József: Veres Péter énekek)

A fővárosban – nagy szerencsémre  
– a vidéki bölcsészhallgatók régi híres 
szellemi műhelyébe, az Eötvös Kollégi-
umba kerültem. Az egyetem magyar-
népművelés szakán szintén kiváló cso-
porttársak, s igen változatos, izgalmas 
tanrendünk volt. Elsős korom legna-
gyobb élménye, amikor a Bölcsészkar 
diákokkal zsúfolt előadótermében elő-
ször láttam és hallottam Veres Pétert. 
Szálfatermetű tanárunk, Czine Mihály 
kísérte az előadói asztalhoz a takaro-
san; szürke ruhába, nyakig gombolt 
fehér ingbe öltözött, középtermetű, 
szelídarcú, bajszos parasztot, akit nagy 
reverenciával köszöntött és mutatott 
be nekünk. Csizmás, csorvási nagybá-
tyáimra emlékeztetett, s mielőtt meg-
szólalt volna, már a szívembe zártam. 
Amikor pedig elkezdett beszélni a ma-
gyar társadalom minket is foglalkozta-
tó jelenségeiről, az ország gondjairól, 
közös feladatainkról, már nemcsak az 
én szívem dobogott vele. Magával ra-
gadta a hallgatóság zömét. Az ideoló-
giailag szigorúan ellenőrzött egyetem 
falai közé – íző tájszólásával; okos, vi-
lágos és sokrétű előadásával – behozta 
a való életet. Kérdések özönét váltotta 
ki, vitapartnerekre is talált. Egyenran-
gú félként bánt velünk. Érdeklődéssel 
figyelt mindenkire, s mindenre türel-
mesen válaszolt, vitázott. Lenyűgöző 

Nép vagy tömeg?
Falvainkról és sorsunkról

Elindultam hosszú útra 
egyedül…*

* Az írás első megjelenése a Hitel című folyóirat tematikus faluszámában, XXVI. évfolyam, 2013. február, 51-63. oldal.
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ismeretanyagát, élettapasztalatát érzé-
keltük, ám szellemi fölényét sohasem 
fitogtatta. Ez eléggé szokatlan volt e 
teremben. Embersége, tudása, termé-
szetes intelligenciája átszivárványozta 
a közönséget. Délután kezdődött, de 
este kilenckor alig tudtuk berekeszteni 
a találkozót.

Veres Pétert, még falusi paraszt-
gyerekként, családi összejöveteleken, 
tanyázásokon hallottam emlegetni. Fél-
ve dicsérték és suttogva mondták róla, 
hogy Rákosiék kimarták a politikából, 
mert különb ember volt mindegyikük-
nél. Azok nem tűrték soká, hogy egy csiz-
más paraszt dirigáljon és szónokoljon 
nekik... Később, a „Mit ér az ember, ha 
magyar” c. könyve fölvillanyozott; mert 
úgy éreztem, hogy nekem is üzen egy 
parasztfiúhoz írt leveleivel...                                                                         

Született néptribun volt, aki rend-
kívüli szónoki képességével, őszinte 
beszédével, majd’ minden fórumon 
megnyerte hallgatóságát. Parasztné-
pét a nemzetbe integráló szelíd, szívós, 
határozott kiállásával, öntudatos fellé-
pésével, erőt adott. Erőt, a vesztett há-
ború és az elsőnél is szörnyűbb, idegen 
elnyomással tetézett, második trianoni 
csapás átvészeléséhez, az ország talpra-
állításához. Hallatlan tekintélyének, tü-
relmének és híveinek köszönhető, hogy 
a baloldali NPP pártszakadás nélkül 
túlélte a moszkoviták aknamunkáját, 
s a kommunisták fiókpártja szerepé-
ből is kitört. Növekvő népszerűségét 
rivális politikustársai nehezen tűrték, 
Rákosiék sápadoztak tőle. A koalíci-
ós partnerek 1947-48-ban szövetkez-
tek ellene. Neki, a volt „közlegénynek” 
ajánlották föl a honvédelmi miniszteri 
posztot, az általa igényelt földművelés-
ügyi tárca helyett. Végül ezt is vállalta: 
„Aki dudás akar lenni, pokolra kell an-
nak menni!”. Becsülettel szolgált, s átvé-
szelte a megalázásának szánt „pojácás” 
hadügyi évet, sőt a likvidálására irányu-
ló merényleteket is.                                                                              

A legnagyobb csapás ezután, a 
ma is időszerű Paraszti jövendő miatt 
érte. Ebben az – 1948 elején, vészhely-
zetben írott – művében, gondosan in-
dokolva fölvázolta a kis- és középbir-
tokosságra, a HANGYA típusú szövet-
kezésre épülő mezőgazdaság; a magyar 
falu és a parasztság, általa óhajtott jö-
vőjét. Erdei Ferenc vitatkozott vele, a 
kommunisták pedig hevesen támadták 
könyvét, amely a paraszt-létformától 
idegen kolhoz-rendszer elhárítására 
született. ő, a honi földosztás atyja; az 
új, vagy újjáéledő kis- és középparaszti 
gazdaságok nagyüzemekbe olvasztásá-
nak, ill. államosításának a gondolatát 
sem bírta elviselni. Azután 1948. aug. 
20-án, a diktátorrá vált Rákosi hírhedt 
kecskeméti beszédében – minden ko-
rábbi megállapodást, ígéretet fölrúgva 
– a kolhozosítás programját hirdette 
meg. Beszédében Veres Pétert élesen 
támadta, kikényszerítette a politiká-
ból.  Ekkor „a paraszti alkalmazkodás 
vonalán” visszatért az irodalomba. 
Egymás után (1950, 1952) két Kos-
suth-díjat adományoztak neki. 1954-
57 között az Írószövetség elnöke. őrző 
a strázsán, aki állandó perlője volt a 
tékozló hatalomnak, védelmezője a 
magyar hagyományoknak, értékeink-
nek. Az októberi forradalom után szá-
mára is tartós szilencium következett, 
de haláláig a nemzet élő lelkiismerete 
maradt. 

A Tiszatáj egy „háztáji” 
szerzője 

Az egyetemre írói ambíciókkal 
mentem, ám költő barátaim kitűnő 
verseit olvasván, inkább a szociográ-
fiai és az elemző szakírói pálya felé 
vettem irányt. Tanulmányaimban 
kitüntetett szerepe volt az agrárium-
nak. Első szociográfiai kísérletemről 

A falukutatók Csurgó-Alsokon (1970 nyarán)

(Hóakadályban, otthon) Veres Péter 
írt elemző, biztató levelet. Első pub-
likációm „A termelőszövetkezetek és 
a művelődés”, 1969 májusában jelent 
meg a Népművelésben. Első könyvem 
(„Éhe kenyérnek...”) Vekerdi László 
tanárom „Gyorsuló idő” sorozatában, 
a Magvetőnél (1976) látott napvilá-
got. A „Mai gond – holnapi kenyér, 
1972/12” című írásommal „háztáji” 
szerzője lettem a Tiszatájnak, ahol – 
Ilia Mihály főszerkesztő ösztönzése 
és biztatása nyomán – sorra jelentek 
meg azok az elemzéseim és előterjesz-
téseim, amelyeket a magyar vidékről, 
a falvak és lakóik, valamint a téeszek 
helyzetéről, illetve az ellenük folyó 
támadásokkal vitázva, védelmükben 
írtam a hetvenes évek derekán (Bu-
dapest, vagy a vidék?1973/5. Falvak 
és városok kapcsolata hazánkban, 
75/1. TSz vezetők munkakör válto-
zása,76/1.) Ezeknek a vitairatoknak 
erős közéleti nyomatékot adott, hogy 
tanárom Czine Mihály, a Látóhatár 
című utánközlő kulturális folyóirat-
ba mindegyiket beválogatta. Életrajzi 
elemeket is tartalmazó Közszolgálat-
ban c. könyvemben (Püski, Bp. 1994. 
572 p.) számos további írás található, 
amelyben az ország jövőjét, sorsát 
meghatározó mezőgazdaság és a falu 
ügyében, plebejus szellemben szólal-
tam meg. Ennek jegyében vállaltam 
köztisztviselőként ellenzéki szerepet 
a Kádár-korszakban. Részt vettem a 
Bethlen Gábor Alapítvány és a Hitel 
létrehozásában, a Lakiteleki Találko-
zó szervezésében, az MDF fóruma-
in, a romániai falurombolás, illetve a 
Dunaszaurosz elleni tüntetéseken és 
más akciókban is. A rendszerváltás 
elején – az induló Hitel szerkesztője-
ként – kezdeményeztem „Keressük a 
kiutat!” eszmecsere sorozatot. A Mű-
velődési és Közoktatási Minisztérium 
főosztályvezetőjeként szorgalmaztam 
az agrár-felsőoktatás faluorientáltabb 
képzésfejlesztését. Az első magyar fel-
sőoktatási törvény alkotásakor – a gö-
döllői egyetem rektorával összefogva 
– közös tervet készítettünk a végzős 
diákok két-hároméves gyakorlati gaz-
da-továbbképzésére, amelynek ered-
ményes befejeztével földbérlettel pá-
rosuló kedvezményes kölcsönt kaptak 
volna állami garanciával az újgazdák. 
Részt vettem a „Kommunikáció egy 
jobb világért” címmel tervezett bu-
dapesti Világkiállítás előkészítésében 
is, amellyel lendületet akartunk adni 
hazánknak, a magyar tudománynak, 
oktatásnak, a gazdaságnak, benne az 
agráriumnak is. Mindhiába. 
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Karácsonyi könyvek 
és falukutatós emlékek

 
Karácsonyra több olyan könyvet 

kaptam, amelyek régi emlékeket idéz-
nek föl bennem a nagyüzem-kisüzem, 
az „alacsonyabb rendű” szövetkezeti 
meg a preferált állami (gazdasági) tu-
lajdonról, a szakszövetkezetek, háztáji 
gazdaságok szerepéről, a téesz mellék-
üzemágakról s a falvak jövőjéről zajló 
áldatlan vitákból. Egyik ajándékom Er-
dei Ferenc: Politikai életrajza, amelyet 
nagy gondossággal, sok dokumentum 
közlésével Huszár Tibor készített el 
(Corvina, 2012, 501 p.).  A másik, Sza-
bó István életútja Nádudvartól Nádud-
varig c. könyve, amelyet a jeles törté-
nész, Romsics Ignác szerkesztésében 
adtak ki (Osiris Kiadó, 204 p.). Mind-
kettőt némi elfogultsággal forgatom és 
olvasom. Szellemi tájékozódásomat és 
Falukutató Csoportomat Erdei Ferenc 
is segítette, s az ő pártfogásával kezd-
tem pályámat kutatásszervezőként a 
Magyar Tudományos Akadémián. On-
nan kerültem át a Termelőszövetke-
zetek Országos Tanácsába, a TOT-ba, 
ahol 1973-74-ben kulturális tanácsos-
ként dolgoztam Szabó István elnök 
mellett. 

Erdeit a népiek olyan nagytudású, 
sokoldalú politikusának ismertem 
meg, akinek szakmai-közírói munkás-
sága, valóságismerete és a magyarsá-
gért, a magyar vidékért vállalt felelős-
sége vonzott. Ismerőseim közül Fekete 
Gyula, Márton János, Romány Pál, 
Gajdócsi István, Gyenes Antal, Pozs-
gay Imre, Sipos Gyula, Szabó István, 
Töltéssy Imre, Tőkés Ottó is a holdud-
varába tartozott. Művei jórészét olvas-
tam, írásait figyelemmel kísértem. A 
népi írókról készülő szakdolgozatom 
kapcsán, majd később is többször ta-
lálkoztam, beszéltem vele hivatalában 
és Benczúr utcai lakásán. Sok jó ta-
nácsot és segítséget kaptam, kaptunk 
tőle. Patronálta Kisfalu és Tanyaku-
tató Csoportunkat. Amikor 1969-ben 
egyhetes tájékozódó terepmunkára 
készültünk Somogy megye kisfalvaiba, 
szakmai eligazítást adott a csoportnak. 
Meghívásomra – a Hazafias Népfront 
főtitkáraként – az Eötvös Kollégium-
ba is eljött, és kitűnő előadást tartott a 
zsúfolt nagyteremben, amit élénk kér-
dezz-felelek követett. Minden hozzá-
szólótól tudakolta, hogy merről jött, és 
válasza után közölte, ami az adott fa-
luról, településről eszébe jutott. Ezzel 
lenyűgözött bennünket. Amikor a téli 
terepjárás után meghallgatta az Acta 
Iuvenumban (1970/1 181-281. p.) meg-

Bakos István

Orosz és kínai diáktársak látogatása Bakoséknál Mezőcsokonyán (1965)

jelent beszámolóinkat, intézkedett. 
1970 nyarán már a Hazafias Népfront 
támogatásával hatvanan mehettünk a 
háromhetes önfenntartó – a helybeli-
ekkel közösen végzett fizikai munkával 
egybekötött – falukutatásunkra, ami-
ről később a Valóság (1971/10) közölt 
összeállítást. Falukutató Csoportom 
1971. május 23-án az Egyetemi Szín-

padon Veres Péter emlékműsort ren-
dezett. Ezt Erdei Ferenc bevezetőjével 
akartuk megtartani. Betegágyán kér-
tem föl. „Nem tudom vállalni, de ha 
jobban leszek, elmegyek. Szerettem 
Pétert”, mondta. Czine Mihály tartotta 
meg az est bevezető előadását, később 
én is beszéltem. Palotai Erzsi, Utassy 
József szavaltak, Halmos-Sebőék, meg 
az ecsédi népdalkör asszonyai énekel-
tek e megható, szép esten, ahol már Er-
deiről is megemlékeztünk. 1971. május 
11-én ő is meghalt. Makón, a hatalmas 
gyászoló gyülekezetben ott voltunk, s 
a Falukutató Csoport képviseletében 
búcsúztunk tőle a sírnál. A Magyar Tu-
domány közölte recenziómat (1971/9.) 
„Város és vidéke” c. könyvéről. 

2008. április 23-án a Mátyus Aliz-
zal (Erdei Ferenc-díjas!) közös „Eötvös 
kollégisták voltak” c. sorozatunk 10. 
rendezvényén a hajdani Falukutató 
Csoport tagjaival beszélgettünk. Kö-
zel negyven éve nem találkoztunk így 
együtt. Ott, a személyes vallomások-
ból tudtam meg, hogy mennyi életre 
szóló élményt, tapasztalatot szereztek 
a csurgói járás falvaiban szorgoskodó 
társaim. Többek sorsára, életpályájá-
ra kihatott e közös szakmai-közéle-
ti tevékenység, amit akkoriban még 

„narodnyik, nacionalista” pótcselek-
vésnek minősített az MSZMP és a 
KISZ egyetemi, budapesti és központi 
vezetősége. Nem véletlen, hogy 38 év 
múltán a hajdani Falukutató Csoport 
tagjainak több mint a fele részt vett e 
hétköznap esti találkozón. (ld. Szín – 
Közösségi Művelődés 2008. június, 
99-123. p.)  

Erdei Ferenc téesz 
demokráciája, megrovása 
és vezeklése

Erdei Ferenc szakmai-szövetkezet-
politikai munkásságának kiemelkedő 
eseménye az 1967 áprilisában az Or-
szágházban tartott Termelőszövetkeze-
tek Első Országos Kongresszusa. Ezen 
a fontos és impozáns rendezvényen 
3181 termelőszövetkezet, 23 halászati 
szövetkezet, 239 termelőszövetkezeti 
csoport, és 81 szakszövetkezet kép-
viseletében összesen 520 küldött vett 
részt, akiket a szövetkezeti közgyűlése-
ken szabályszerűen választottak meg. 
Ez akkoriban elég szokatlan dolog volt. 
A háromnapos kongresszust befejező 
záróbeszédében Erdei Ferenc a követ-
kezőképp kezdte: „Ilyen teljességben, 
ilyen egységben és szervezetten, s ilyen 
szinten még soha nem jelent meg pa-
rasztságunk a történelem színpadán. 
Társadalmunk más részei, a munkás-
osztály, az értelmiség és a többi rétegek 
előtt sem rajzolódott még ki soha ilyen 
tisztán parasztságunk arculata: hagyo-
mányainak elpusztulása és megújulása, 
elpusztíthatatlan alkotóereje s a mo-
dern fejlődésben, a szocialista építésben 
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való helytállása. A parasztság száma és 
aránya csökken egész népességünkben, a 
mezőgazdaság aránya is az egész nép-
gazdaságban, de valami ma sem kisebb 
jelentőségű, mint akkor volt, amikor 
még fejletlenebb agrárország voltunk: a 
mezőgazdaság pótolhatatlan szerepe a 
gazdasági fejlődésben, s a mezőgazda-
ságban dolgozók szorgalma és a korral 
haladó szaktudása…” Veres Péter legen-
dás szónoki beszédeihez hasonló sikerű 
zárszavát, a szövetkezeti ügy szolgála-
tát, a küldöttek felállva, hosszan tartó 
tapssal köszönték meg neki. 

Ez a kongresszus hagyta jóvá töb-
bek között a Termelőszövetkezetek Or-
szágos Tanácsának (TOT) alapító doku-
mentumait és demokratikusan, titkos 
szavazással megválasztotta a Tanács 
101 tagját, akik közül százan a tsz-ek 
tagjai és tisztségviselői közül kerültek 
ki, s egyedül őt (akadémikus, a Hazafias 
Népfront főtitkára) választották maguk 
közé a TOT tagjának. Élete legnagyobb 
elismerésének tartotta ezt a kitüntető 
gesztust (Erdei Ferenc: Emberül élni. 
Gondolat, 1974. 671. p. / id. 659-660. 
p.).

Karácsonyi könyveim közül „A 
magyar népi mozgalom története 1920-
1990” c. könyvre (Jaffa Kiadó, 2012. 
282 p.), az Eötvös Kollégiumban tartott 
bemutatón figyeltem föl. Megragadott 
az ifjú szerző, Papp István alapos tájé-
kozottsága, aki máig szólóan, értő ala-
possággal dolgozta föl e témát. ő írja, 
hogy amikor 1956. október végén Nagy 
Imre a Nemzeti Parasztpártból Erdei 
Ferencet hívta be kormányába – s Ve-
res Péter vezetésével az NPP szervezeti 
életének felújítása is elkezdődött, majd 
Szabó Pál főszerkesztő neve alatt új-
ból megjelent a Szabad Szó –, botrány 
tört ki. A parasztpárti tagság és a népi 
írók többsége nagy felháborodással és 
viszolygással fogadta, hogy az NPP el-
sorvasztásához asszisztálók kerüljenek 
ismét a párt élére. Az 1956. október 31-
én – a Mezőgazdasági Múzeum előtti 

téren, mintegy háromszáz fő részvé-
telével – tartott újjáalakuló gyűlésen a 
„résztvevők egyértelmű elhatárolódást 
kívántak az előző évek kompromittáló-
dott vezetőitől, így nem csupán a párt 
nevét változtatták Petőfi Pártra, hanem 
a Szabad Szó címét is Új Magyarország-
ra cserélték. Kemény kritikában része-
sült Darvas József, Erdei Ferenc, Szabó 
Pál, Nánási László, sőt Veres Péter is. Ez 
utóbbi szinte elképzelhetetlennek tűnt 
egy parasztpárti gyűlésen. Verest végül 
Illyés Gyula védte meg, de politikai sú-
lya így is elenyészett…” (Papp István i.m. 
227 p.).

Erről nem tudtam. Soha, senki 
nem beszélt róla, de arról sem, amit 
csak az ezredfordulón olvastam a 
megszállók rettegett KGB-jének ko-
rabeli 45 pontos utasításában. Ennek 
az eddig titkolt, ismeretlen dokumen-
tumnak csak négy pontját idézem: 
„5. Meg kell gyorsítani az összes párt 
egy szervezetbe történő egyesítését, 
ügyelve arra, hogy ott minden kulcs-
szerep olyan embereknek jusson, akik 
a különleges osztályunk szolgálatában 
állnak.(…)12. Nyomást kell gyakorolni 
a bennszülött hivatalokra, hogy azon 
személyek, akik földet, parcellát, telket 
szereznek, ne arról kapjanak papírt, 
hogy tulajdonosok, hanem csak ar-
ról, hogy azt kiutalták. 13. A paraszti 
magángazdálkodással szemben olyan 
politikát kell folytatni, hogy a magán-
gazdálkodás ráfizetéses legyen, esetleg 
minimális haszonnal járhasson. Ez-
után pedig el kell kezdeni vidéken a 
kollektivizálást. Amennyiben nagyobb 
ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a 
termelőeszközök kiosztását, növelni a 
beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. 
Ha mindez nem vezetne eredményre, 
meg kell szervezni, hogy a mezőgazda-
ság ne tudja fedezni az ország élelmi-
szer-ellátását, a hiányzó mennyiséget 
behozatallal kelljen pótolni.(…)19. 
Azon bennszülöttek tevékenységéhez, 
akik párt-, állami és gazdasági funk-

A lakiteleki sátorban 1987 szept. 27-én (középen a 3. sorban B.I.)

ciókat viselnek, olyan föltételeket kell 
kialakítani, hogy azok alkalmazot-
taik szemében kompromittálják őket, 
és lehetetlenné tegyék visszatérésüket 
eredeti környezetükbe.(...) (Szíj Rezső: 
Hogyan kell bánni a „bennszülöttek-
kel” Bp. SzMT 2000. 28 p.) 

Amikor először a Szovjetunióban 
jártam, döbbenten bámultam a lepusz-
tult, sivár, gazdátlan falvakat; a szegény, 
alázatos embereket; lerongyolódott, 
piszkos középületeiket és házaikat, a 
funkciójuktól fosztott, omladozó temp-
lomaik sorát. Következő két utamról 
még reménytelenebb faluképek marad-
tak bennem. Kiáltó volt a különbség az 
épülő városok és a pusztuló falvak kö-
zött. Belefájdult a szívem, amikor föl-
rémlett: ha nem vigyázunk, ez a gyalá-
zat hozzánk is elérhet...

A fentiek tükrében érdemes kö-
vetni, végiggondolni Erdei Ferenc és 
Veres Péter munkásságát a forradalom 
után, amikor megtépázott becsületü-
ket, hitelüket igyekeztek helyreállíta-
ni és szolgálatukkal a magyar vidéket 
és népét erősíteni „Hollóidő”-ben , a 
szovjet-kommunista önkényuralom 
alatt.

A magyar szövetkezetek 
és Szabó István TOT elnök 
szolgálatában

Szabó István a Nádudvari Vörös Csil-
lag, valamint a TOT elnöke

A TOT elnökévé Szabó Istvánt, 
a Nádudvari Vörös Csillag TSz elnö-
két választották, akinek 1973-74-ben 
munkatársa lettem. Olyan tehetség 
volt ő a korabeli agrárpolitikában, akit 
hallatlan ambíció, praktikus tanulá-
si, gazdálkodási és jó szónoki készség 
jellemzett. Vezetői erélye kitűnő hely-
zetfelismerő képességgel és ember-
ismerettel párosult. A Vörös Csillag 
Tsz-ben és a TOT-ban is, jól képzett, 
ambiciózus, fiatal munkatársakkal vet-
te magát körül. Friss valóságismerete, 
tartása volt, ami ritka erénynek szá-
mított a Kádár korszak vezető káderei 
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körében. Amikor sikerült megnyernem 
arra, hogy kössünk megállapodást az 
Írószövetséggel, s Nádudvaron tart-
sunk egy olyan Költészet Napját, ami-
lyet Pesten sohasem tudnának, ráállt. 
1974. ápr. 11-én a magyar írók színe-
java Nádudvaron ünnepelt, amelyről 
az Élet és Irodalomban Mezei András 
lelkes tudósítást közölt. A következő 
években jó néhány író, költő kapott 
TOT ösztöndíjat, az Olvasó Népért 
Mozgalom is támogatásban részesült, 
de a TOT által alapítandó Veres Péter-
díjat a Pártközpont nem engedélyezte. 
1973. augusztus 23-25-én a TOT kép-
viseletében részt vettem a pécsi Or-
szágos Szociológiai Konferencián. „A 
falu társadalmi és gazdasági szerkeze-
tének változásai” témakörben tartott 
tanácskozás utolsó napján az Országos 
Tervhivatal településhálózat-fejlesztési 
tervét mutatták be, amely botrányba 
fulladt. Gyenes Antallal, Szelényi Iván-
nal, Konrád Györggyel, Andrásfalvy 
Bertalannal együtt én is több ízben 
fölszólaltam és tiltakoztam a Terv el-
len, mivel annak nyilvánvaló szándéka 
volt a funkció nélküli kategóriába so-
rolt aprófalvak fölszámolása, a falvak 
elsorvasztása.  Ekkorra már az ortodox 
moszkoviták nagyipari lobbyja elérte, 
hogy az új gazdasági reform promi-
nens képviselőit, Nyers Rezsőt és Fe-
hér Lajost leváltsák, a Pártközpont ve-
zetéséből kivonják. Hangos kampányt 
kezdtek a termelőszövetkezetek és a 
háztáji gazdaságok ellen is. A mellék-
üzemágakat, „a szocializmus vadhaj-
tásait” pedig fölszámolták. Ennek az 
akciónak része volt a falvak maradék 
önállóságát veszélyeztető, központilag 
vezérelt településhálózat-fejlesztési 
terv, és annak végrehajtása. Ez a tée-
szek összevonását erőltető, autonómi-
ájuk megtörését célzó intézkedések so-
rát tartalmazta, amelyet az OT, a MÉM 
és a BM presszionált. Minden ellenál-
lást igyekeztek megtörni és megtorol-
ni. A pécsi vitát követően Andrásfalvyt 
kirúgták a Dunántúli Tudományos In-
tézetből, Konrádot és Szelényit az or-
szág elhagyására késztették, és a vita 
többi résztvevőjét is keményen meg-
büntették. Igazi kiállás volt a KB-tag 
Szabó István részéről, amikor megvé-
dett a parasztpárti nacionalizmus és 
a faluszövetség vádjával támadó párt-
központos káderek bosszújától, a po-
litikai boszorkányüldözéstől. Amikor 
1988 nyarán a Hősök terén százezer-
nyien tiltakoztunk a romániai falurom-
bolás ellen, eszembe jutott, hogy vajon 
most – 15 év múltán – a mi hajdani fa-
lurombolós üldözőink merre vannak?  

Cserháti Pál alkotása 
a Hernádi Március 15-e 
Tsz-ben: HUNGARICUM

Cserháti Pál; Hernád község díszpolgá-
ra, a hajdani Március 15-e TSz elnöke

A TOT-ból 1975-ben átkerültem a 
Tudománypolitikai Bizottság titkársá-
gára. Vekerdi László ösztönzésére ekkor 
írtam meg – nemzetközi kitekintéssel 
körítve – védőbeszédemet a falvakról 
meg a több lábon álló (termelőszövet-
kezetek és tagjaik háztáji gazdaságai, 
állami gazdaságok, szakszövetkezetek, 
egyéni parasztok) magyar mezőgaz-
daságról. A népszerű Gyorsuló idő so-
rozatban megjelent „Éhe kenyérnek…” 
(1976. 125 p.) című zsebkönyvem sike-
re után pályáztam meg egy három hó-
napos dániai szakmai tanulmányutat, 
ahol a dán agráriumot és a szövetke-
zeteket vizsgáltam. Akkor még a hazai 
állatállomány közel annyi volt, mint a 
dánoké. Ma már a fele sincs annak. Az 
utolsó hónapban – egy dán parasztgaz-
daságban végzett gyakorlati munkám 
és összehasonlító elemzésem készítése 
során – olyan szakadékot, behozhatat-
lannak tűnő hátrányt érzékeltem, ami 
megrendített. A köznapi életben pedig 
oly szeretetlen ridegséget tapasztaltam, 
ami sokkoló hatással volt rám. Megha-
sonlottan jöttem haza, majd munka-
helyet váltottam. Egy ideig nem foglal-
koztam az agrárszférával. Egyszer ösz-
szefutottam Cserháti Pállal, a Hernádi 
Március 15-e Tsz. kitűnő elnökével, akit 
a TOT- ból ismertem. Meghívott vidéki 
birodalmába. Amit ott, akkor láttam, le-
nyűgözött és gyógyító hatással volt rám. 
Közel laktunk Budán; találkozgattunk, 
beszélgettünk, barátkoztunk. 

Múltunk, családi hátterünk eltért 
egymástól, de életútunk, világszem-

léletünk, ízlésünk számos rokon vo-
nást mutatott. Pali a földim. 1936-ban 
Mohácson született, jeles agrárfamília 
leszármazottjaként. Édesapja a halte-
nyésztés gyakorló tudósa; nagyapja pe-
dig a magyaróvári akadémia híres pro-
fesszora, Cserháti Sándor volt.

ő nagy művészi tehetséggel bírt, 
festőművész szeretett volna lenni, de 
útját mégis az agrárvilág felé terelték. 
Bátyja, Sándor neves teológus lett. Csa-
ládja hithű, gyakorló evangélikus ma-
radt a vallásüldözés idején is. Az 1956-
os forradalom idején Pali jelentős szere-
pet vállalt a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen, és a MEFESZ-ben. A forra-
dalom utáni bosszúhadjárat őt is elérte. 
Erről keveset beszélt, de megtudtam, 
hogy sokak közbenjárására végül csak 
az egyetemről zárták ki. Kétévnyi fizikai 
munka után tanulmányait a levelező ta-
gozaton folytathatta. Rendkívül művelt, 
nagy szaktudású, szolidáris, ötletdús 
ember volt. Halk szavú, de határozott. 
Az áldatlan állapotban vergődő Her-
nádra 1966-ban, államilag támogatott 
szakemberként került. Ott aztán mun-
kájával megnyerte az emberek javát – s 
velük összefogva, a korrupt vezetőket 
leváltva – a közös gazdaságot talpra 
állította. 1968-ban a „Hernádi Március 
15. MgTsz” elnökévé választották, ahol 
12 év alatt csodát művelt. Felismerve a 
gyenge termőhelyű terület rossz adott-
ságait, kísérletezve kereste a jó megol-
dást, majd a téesz vezetőségét rávette, 
hogy sertés és baromfi tenyésztéséhez 
fogjanak. Kiváló fiatal szakembereket 
hívott Hernádra. A téesztagok vállalko-
zó kedvére és szorgalmára építve kiala-
kították a háztáji termelés teljes integ-
rációját, ami úttörő jellegű és rendkívül 
eredményes tevékenység volt hazánk 
mezőgazdaságában. Burgert Róbert Bá-
bolnája mellett a Cserháti Pál szervezte 
háztáji-téeszes Hunniahibrid valósá-
gos intézménynek számított a magyar 
baromfigazdaság korszerűsítésében, és 
világszínvonalúvá tételében. Kiemelke-
dő szaktudása, teljesítménye elismeré-
seként – a mezőgazdaságban dolgozók 
közül – elsőként kapta meg az Eötvös-
díjat (Keresztényi – Cserháti: Hernádi 
hétköznapok, 1981. MÉM 160 p.).

Egyre gyakrabban tartottam vele 
Hernádra; mintaszerűnek találtam azt 
a magyar települési és termelési-közös-
ségi modellt, amelyet ő ott társaival, s 
fiatal vezetőgarnitúrájával kialakított. 
Úgy véltem, példájukat hírelni kell, ezért 
„Termelési kultúra – alkotó közösség” 
címmel, a Valóságban (1980/2), közösen 
jegyzett írásban mutattuk be „alkotását”. 
őt jelöltem a miniszteri posztra, ha pár-
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toskodó társaim hallgattak volna rám 
1990-ben… Nem volt szavazatom! Na-
gyon fájlalom, hogy hernádi alkotását, a 
magyar agrárium büszkeségét, a rend-
szerváltás agrárpolitikája tönkretette, 
s őt 2000-ben egy kutya- és macskatáp 
gyártó cég tulajdonosaként, nem a honi 
mezőgazdaság vezetőjeként temették el. 

Szabó István a főnököm, Cserháti 
Pál a barátom volt. A rendszerváltás ál-
dozata. Nagy elődjeihez méltó munkát 
végzett a magyar agráriumban. Nekem 
hiányzik! Ha élne, őt kérdezném meg 
agrárgazdaságunk most vitatott straté-
giájáról, meg a föld-vitáról, amelyben 
én nem vagyok elég tájékozott.

Nádudvar az idő sodrában

Ezt szeretném érzékeltetni, azzal is, 
hogy – a Romsics Ignác szerkesztette 
Szabó István portréhoz fűzött kommen-
tárom ellenpontjaként – közlöm a B. Ré-

vész László filmes kollégistatársamhoz 
írott tavalyi levelemet. ő másfajta képet 
alkotott, mint a Szabó – Romsics könyv, 
amikor Nádudvarról és a Vörös Csillag 
Tsz-ről húsz éven át készített dokumen-
tumfilmjét összeállította. Íme:

B. Révész László filmrendező részére

Kedves Laci! 
Tegnap éjjel megnéztem a DUNA 

TV-n, AZ IDŐ SODRÁBAN; Nádud-
vari Krónika 1988-2008 című doku-
mentumfilm összeállításodat. 

Lenyűgözött ez az eleven, életteli át-
tekintés, amely a honi agrártársadalom, 
a magyar vidék elmúlt negyedszázadá-
nak; gondjainak és lehetőségeinek egy-
fajta látlelete. Amint tudod, eredetileg 
gazdásznak készültem, s a TOT hőskor-
szakában pár évig Szabó István TOT el-
nök mellett dolgoztam. Így olykor Nád-
udvaron is megfordultam. (Az egyik em-
lékezetes akciónk volt, amikor az 1974. 

Bakos István falukutató csoportjával Zákányban (1970 nyarán)

évi Költészet Napját, a legjelesebb írók 
és költők részvételével ott tartottuk, s 
ráadásul még az Írószövetséggel együtt-
működési megállapodást is kötöttünk.) 
Filmed jó pár ismerős arcot fölvillantott 
a múltból. Hajdani főnököm, a honi szö-
vetkezeti mozgalom zászlóshajó-kapi-
tánya, megnyilatkozásában hű maradt 
önmagához… A nemrég elhunyt Nád-
udvari Nagy János parasztköltő prófétáló 
üzenete azonban szíven-ütött, de még 
inkább a másik két Nagy, az ötvenes éve-
iben, ill. 47 éves korában; a körülmények 
őrlő szorításába belepusztult vendéglős 
István, meg a traktoros Lajos sorsa. ők 
igazi példaképei lehettek volna a vállal-
kozásra törekvő új nemzedékeknek. A 
juhászatba, még inkább az üzleti csízi-
ókba belerokkant Szőnyi Miklós, vagy 
a testvértársulásból szétváló nagygazda 
Kerékgyártóék robotos életvitele nem 
volt elég vonzó gyermekeiknek. Fölmér-
hetetlen károkat említ az EU kényszeres 
rendeletei kapcsán Kovács Lajos, a haj-
dani Vörös Csillag Tsz-ből megmaradt 
utód-szövetkezet, a NAGISz vezetője, 
amiről eddig én nem hallottam. Pedig 
nyilvánvalóan az EU az, amely a híres 
nádudvari baromfi-ágazatot, a sertéste-
nyésztést és a szarvasmarhatartást is a 
padlóra küldte. Azt hiszem, beszélgető 
partnerednek, Juhász Palinak csak rész-
ben van igaza abban, amit a magyar me-
zőgazdák lassult reakcióiról mondott. Én 
azokkal értettem egyet, akik a bajt abban 
látják, hogy a mi kormányaink inkább 
az EU őrült előírásainak, mint a magyar 
agrártársadalom érdekeinek igyekeznek 
megfelelni, eleget tenni. Azt azonban 
megdöbbentő volt hallani Juhász Pali-
tól, hogy a rendkívül nagy beruházással 
létesített, korszerű Kabai Cukorgyárat 
(sajnos nemcsak azt) tulajdonképpen az 
EU anyagi ösztönzésével a tulajdonos-
gazdák, a termelők tették tönkre, mert 
eladták részvényeiket. A pillanatnyi ha-
szonért jövőjüktől, felvevő piacuktól 
fosztották meg magukat.

Elhangzott az is, hogy a rendszer-
váltás óta egyetlen kormánynak sem 
volt igazi agrár- és vidékpolitikája. Így 
igaz. Ezt filmed a 2005. februári nagy 
parlamenti gazdatüntetéssel jelezte! Jó 
a film végén a zárszó: „Megvagyunk, 
küszködünk, nem hagyjuk abba!”

Ez a dokumentumfilmed is megerő-
sített abban, amit a Lakiteleki Kistérségi 
és Kisközösségi TV-k Filmfesztiválján 
zsűritagként évek óta tapasztalok, hogy 
a magyar valóság ábrázolása, különösen 
a magyar vidék sorsának, küzdelmeinek 
bemutatása immár inkább a dokumen-
tumfilmes alkotásokban érhető tetten, 

Bakos István

Kitekintô
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mint az irodalomban. Ott a „Magyar-
ország fölfedezése” sorozat elhalása óta, 
csak nyomokban található. A játékfilm 
sem tudta úgy követni, mint a maga 
idejében pl. a Tízezer nap, a Ne sápadj, 
a Koportos és a többi hasonló szocio-
grafikus elemeket is tartalmazó film.

A Pogányról szóló kiváló TV-film-
sorozatod, ez a Nádudvari krónikád 
és Sára Sándor Bábolnát és Burgertet 
egyaránt bemutató kitűnő filmje mel-
lett Gulyásék, Vitézy, Dárday, Péterffy, 
Jelenczki és mások hasonló alkotásai e 
korszak meghatározó dokumentumai. 

Nagyon jó lenne, ha az agrártár-
sadalom és a magyar vidék jövőjével 
foglalkozó szervezetek és vezetők fölfi-
gyelnének munkásságotokra, s jobban 
támogatnák ezeket a közgondolkodá-
sunkat és tájékozódásunkat is erősítő 
alkotói törekvéseket.

Köszönöm, hogy fölhívtad rá a fi-
gyelmemet. Szívből gratulálok, és to-
vábbi jó munkát, sikeres folytatását 
kívánom értékőrző-értékteremtő film-
sorozatodnak.

Budapest, 2011. július 21.
A régi barátsággal üdvözöllek:
Bakos Pista

KITEKINTÉS a határainkon 
túl élő magyar falvak népére

2012 nyarán megjelent B. Révész 
László – Hanák Gábor – Római Ró-
bert: POGÁNY Egy magyar falu évti-
zedei 1970-2012, Éghajlat Könyvkiadó 
2012. 327 p. című dokumentumfilm 
könyvváltozata. A könyv az „Egy em-
beröltő tanulsága – 12 órában” c. re-
cenziómmal (HITEL 2003/7.) zárul. 
Ezt a HITEL-es írásomat válogatta be 
Dávid Gyula és Veress Zoltán az Erdé-
lyi Könyv Egylet Határtalan hazában 
sorozata „Túlélő falvak. Gondok és ter-
vek a Kárpát-medencében” c. könyvébe 
(Stockholm, 2005. 316 p.) is. Az össze-
állítás a történelmi haza (Erdély, Délvi-
dék, Felvidék, Kárpátalja, Anyaország) 
húsz szerzőjének írásaival tudósít a 
különböző államok fennhatósága alatt 
lévő magyar falvak sorsáról, helyzeté-
ről, túlélési esélyeiről. A könyv beve-
zetőjében Veress Zoltán a szerkesztő, 
így ír erről: „A kommunizmus még mint 
legerősebb ellenségével szállt szembe 
a falu lakosságával, a parasztsággal, 
s csak azért kínált fel szövetséget neki, 
mert tudta, hogy nem irthatja ki, mint 
a polgárságot, egyrészt mert nem bír 
vele, másrészt meg akkor maga is éhen 
halna; ezért úgy kellett tennie, mintha 
barátjává fogadná, hogy leszegényít-

BAKOS ISTVÁN (Bánfa, 1943) magyar és népművelés szakon végzett az ELTE Bölcsészettudományi 
karán. Kutatásszervezőként, köztisztviselőként dolgozott. Részt vett a magyar felsőoktatás reform-
jában, majd 1994-1999. között főtitkárként, a Magyarok Világszövetsége megújításában. A Bethlen 
Gábor Alapítványnak és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak is kurátora. Mintegy félezer publiká-
ciója, s hét könyve jelent meg.

hesse, lezülleszthesse és felszámolhassa, 
osztályként, közösségként letörölhesse 
a tábláról, élelmiszertermelő felada-
tát átadva gépesített agrárüzemek-
ben munkálkodó proletároknak. (…) 
A történelem igazi nagy pusztulásai 
nem a csatamezőkön következnek be, 
hanem az emberi lelkekben- és azt a 
rombolást, amit a kommunizmus vitt 
véghez az Elbától a Csendes-óceánig 
másfél kontinens falusi lakossága ha-
gyományos öntudatában, erkölcsében 
és konkrét életfeltételeiben, csak több 
nemzedék elszántságával és fáradozá-
sával lehetne meg nem történtté tenni.
(…) Igen, féltjük a magyar falut. Törté-
nelmünk átgondolása során világossá 
válik előttünk, hogy azok a fizikai és 
nem fizikai vérveszteségek, amelyek az 
Árpád-kor, az Anjou-kor, a Hunyadi-
ak kora virágzó Magyarországától és 
életerős magyar népétől elvezettek mai 
politikai, demográfiai, nyelvi és kultu-
rális visszaszorultságunkhoz, többnyire 
mind a falu területén ért bennünket. 
(…) a százötven éves török uralom alatt 
falvaink százai váltak néptelenné, egész 
országrészekből pusztultunk ki – s nem 
hibáztathatunk senkit, hogy a török iga 
lerázása után ebbe az ürességbe más 
népelemek tódultak. (…) ostobaság ta-
gadni; ha kényelmetlen is beszélni róla, 
esetünkben fontos nemzeti vonatko-
zása is van a falu problematikájának. 
(…) Egy sokfelé szakított, háborúktól, 
egymást érő menekülési hullámoktól 
megtizedelt, természetes fejlődésében 
megakasztott, összlétszámában fogyó, 
önérzetében folyamatosan megtapo-
sott nemzet veszélyeztetettségét kérdés 
tárgyává tenni, egyszerű ostobaság: az 
ezt jelző felszisszenéseit megmosolyog-
ni: cinizmus, vagy tudatos rosszakarat. 
(…) Nem lehetünk közömbösek, amikor 
azt tapasztaljuk, hogy a „határon túli”-
nak mondott területek városaiban már 
(...) az áthasonító, beolvasztó erő mű-
ködik. Meg egy másik (…) közömbösítő 
erő, amely a multikulturalitás fölényes, 
felületes, tetszetős retorikájával utasítja 
lomtárba sok évszázados hagyományos 
kultúrák értékeit.(…) A falu átalakulá-
sát, bármilyen nehéz és fájdalmas újjá-

születését, (…) fennmaradását, egyszó-
val túlélését megszámlálhatatlan szál 
köti össze a nemzet túlélésével…” 

Sütő András: Anyám könnyű álmot 
ígér” című lírai jellegű szociográfiája 
diákkorom fölemelő olvasmánya volt. 
Azt üzente, hogy a magyar sorskérdé-
sek hasonlóak a mezőségi Pusztakama-
ráson, a somogyi Hetesen, s minden-
ütt, ahol az ember ügyel a lélek szavá-
ra; megőrzi faluja világát, megérti any-
ja szerető óhaját, anyanyelvét. Ezzel a 
Kárpát-medence magyarságának és 
falvainak túlélési esélyeiről szóló idé-
zettel, illetve utalással fejezem be írá-
somat; megemlékezve és emlékeztetve 
arra a jelenségre, amit egyik nap a haj-
dani DUNA TV-ben láttam és hallot-
tam. Aznap a déli harangszó egy távoli 
falu templomából szólt hozzánk és az 
Úrhoz. Másnap a Kárpát-medence má-
sik sarkából, egy másik falu, másik egy-
háza templomából harangoztak, aztán 
megint máshonnan. Nagyon szerettem 
nézni ezeket az ismerős-ismeretlen 
magyar településeket, templomaikat; 
hallgatni harangjaikat. Igyekeztem mi-
nél gyakrabban látni és hallani őket, 
hogy tudjam; az Alföld, a Felföld, a Du-
nántúl, Erdély, Kárpátalja és a Délvidék 
melyik településének, milyen (kato-
likus, református, unitárius, evangé-
likus…) templomából kapjuk ma az 
üzenetet: Élünk, s kérünk; figyelj ránk! 
Fájdalommal tapasztaltam, hogy ezt a 
hangot, csakúgy mint a Kossuth Rá-
dióból az „Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!” szignót, száműzték. Azt 
sem feledem, ahogyan megfosztották a 
Kárpát-medence magyar népének zö-
mét, Nagy Gáspár Magyar Katolikus 
Rádiójának adásaitól… Márton Áron 
Erdély püspöke 1946. október 27-i 
beszédében így szólt: „A tömeg nem 
azonos a néppel. A nép saját erejéből 
él és cselekszik, a tömeget kívülről moz-
gatják.(…) A nép, mely méltó e névre, 
maga határozza meg magatartását, a 
tömeg oda mozdul, ahová ösztöne, vagy 
ügyes emberek hajtják.” „Az írástudók 
felelőssége” ma is, hogy népünk ne vál-
jék tömeggé.

Budapest, 2013. január 7.

Bakos István
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Pusztafalun mindenért és minden 
ellen, mindig mindent megtettek az 
emberek. Még, ha valami nem rajtuk 
múlott, akkor is, amíg csak lehetett, 
hitték, hogy tehetnek érte vagy ellene. 
Ha alulmaradtak, akár furfanggal, akár 
a megnyert bölcsességre hivatkozva, azt 
is a javukra fordították.

Csak maga-ura falu maga-ura népe 
tehet így, tesz így. Akinek tapasztalata, 
hogy rajta múlik az élet.

Pusztafalun, mert szűken volt, sem 
a termést, sem az élelmet, sem Isten, 
sem ember nem vehette el, hogy szó 
nélkül hagynák. Megesettség, feladás, 
meg a szegénységbe beletörődés ellen 
ez a falu minden gazdájában azt erősí-
tette, hogy hit kell, erő kell, és másképp 
lesz.

Feleselt is a pusztafalui ember még 
az Istennel is, ha el kellett volna fogad-
nia, hogy legyőzetett. Szájról szájra járt 
a történet a Vén Bandi Pestáról, aki so-
vány krumplilevesével felbukott a forrás 
jegén. Bandi Pesta felszedte a diner-
jébe a krumplikat, s felszólt a jó öreg-
nek: Nem tolsz ki velem, Uramisten! A 
krumplit felszedem, víz meg van a for-
rásban elég.

Csak legyőzetni ne! És, ha mégis 
nagy a baj, nagy a kár, ne tegyen úgy az 
ember, mintha mindegy volna. üssön, 
vágjon, törlesszen! A virtus, fegyver a 
kiszolgáltatottságban...

A régi kézfogóban a lánykérő úgy 
kérte a lányt a rigmus szerint, mintha 
a játék igazi volna. Mintha nem mérték 
volna már össze a szülők a gazdaságot. 
Mintha valóban most. Mintha valóban 
szerelemből. Mintha a lánykérőt a rig-

mus szava szerint az ő királyfiúja való-
ban megkérte volna, menjen és kérje 
meg az ő királylányát, mert különben 
magát elemészti. Mintha a lánykérő 
minden sora az élet, a valóság ellenére 
való élet volna.

Rend és törvény. És rend és törvény 
mentén, minél életbevágóbb a tét, annál 
mélyebbről jövők a z indulatok…

HÁROM 
GENERÁCIÓNYI 
HALLGATAG EMBER

Idősebb Kós Sándor 1906-ban szü-
letett. Apja halálakor testvérével meg-
osztották maguk között a hat hold föl-
det. 1932-ben megnősült. Nyolcholdas 
gazdává küzdötte fel magát. 

„Hát ugye dolgoztam én látástól 
vakulásig. Azt az öt holdat, amit össze-
kaparintottam, nem adták ingyen. Nem 
is tudom, volt-e olyan a faluban, aki úgy 
gürcölt volna, mint én. Oszt hát így a 
lyányok után se jártam. A feleségemet, 
ahogy elvettem, az se a nagy szerelem 
miatt volt, hanem, hát kellett az asz-
szony már nagyon, oszt a legdolgosabb 
lánynak tartották a faluban. Hogy úgy 
bírtam a dolgot én is, adták is szívesen. 
Jól is jártunk egymással, meg kell mon-
danom. Nem panaszkodhat ő se, én se. 

Hogy mit, hogyan, azt még az 
apámtól figyeltem meg. Meg hát pa-
rasztember tudja az mind, hogy hogyan 
kell csinálni. Nem kell ezt úgy tanulni. 
Lássa ezt az ember, miközben él. Érzék, 
ugye, kell ehhez is. Figyelni, szeretni kell 

a földet. Gondosság kell hozzá. Megérzi 
az állat is, hogy hogy bánnak vele. Nem 
mindegy az, hogy csak úgy odalökik elé 
a takarmányt, oszt hagyják is, vagy gon-
dozgatják, ápolgatják. Meghálálja azt a 
tehén is, lú is, disznó is. Megérzi azt az 
állat, hogy ki hogyan bánik vele.

Hát ugye, minden a régiektől van. 
Mert hogy ők kitapasztalták. Az apám-
nak is az öregapja mondta meg, annak 
is az öregapja. Oszt így tovább. Úgy adja 
tovább mindegyik. Az ember maga is 
így csinálja, másképp ezt nem is lehet. 
Nem olyan ez, mint az oskolában, úgy 
könyvből megtanulni. Ezt úgy nem le-
het. Ezt tudni kell.

Élni kellett, az volt mindenek előtt. 
Csak úgy van, hogy minél több a föld, 
csak keményebb a megélhetés. Egyet 
mondok. Jön egy jégeső. Nincs eső, 
szárazság van. Vagy túl sok az eső. 
Ha a termés fele odalesz, akkor hiába 
mondja, hogy öt holdból hárman csak 
megélünk. Akkor nem élünk meg. Nem 
lehet azt úgy méricskélni, no, hogy az 
éppen meglegyen. Meg ez nem csak így 
van. Ha jó gazda volt, akkor azt azért 
csak lehetett látni, hogy tud-e hozzá ka-
parintani-szaporítani, földet még hoz-
zátenni.

Amíg be nem léptünk, úgy ment 
minden, mint a karikacsapás. De hát, 
hogy azt a fránya papírt aláírtam, az 
nékem a halálos ítélet volt. Azzal lett 
vége itt mindennek. A föld odalett, én 
mit csinálhattam volna. Egész életem-
ben a magamén gazdálkodtam, hát egy-
szer csak se föld, se állat nem az enyém. 
Vége lett valahogy mindennek. Belépni 
se akartam, csak hát belevittek. … Nem 

1  Részletek a Magvető Kiadó Gyorsuló idő sorozatában megjelent szociográfiából – Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek, Budapest, 1984. A könyv „ura-
dalmi cselédek” részének társszerzője: Tausz Katalin –, mely a Mit jó tudni a faluról annak, aki érte akar tenni című, a falvak előéletével foglalkozó előadás 
alapjául szolgált a 2013. április 8-10-e közötti, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani irodái vezetőinek tartott, lakiteleki továbbképzésen.
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részletek 1

maga-ura parasztok
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akartam én, de hát addig-addig, csak 
aláírtam azt a papírt. Muszáj volt. Na, 
nem az, hogy puskával kényszerítettek 
volna, de rossz földet adtak volna he-
lyette. Fenyegettek is, be kellett vinni. 
Tudtam én már akkor is, vége lesz ezzel 
a világnak. Dehogyis élek én úgy, mint 
azelőtt. Na, nem úgy, mert hát így jól 
élek, ha úgy vesszük, merthogy ilyen 
háza akár a grófnak is nincs, az újhelyi 
grófnak. De … hogy a földet elvették, 
azért nem élek én jól. Ugye, hát… csak 
a magamén tudtam dolgozni, megvolt 
akkor a föld, két szép állat a lovunk, ez 
mind odalett. Milyen élet ez így? ülök 
és faragom a dongát. A szőlőbe megyek 
kapálni, kaszálni, amolyan cselédsor ez. 

A fiam, a Sándor, az elment dolgoz-
ni, beállt a téeszbe. Pokolba kívántam 
én az egészet. Azt már, hogy szégyen 
módra ott még be is álljak, belemenjek 
úgy egészen, hogy ott még parancsol-
gassanak is, azt én nem tudom elviselni. 
Messzebb lenni attul, minél inkább. De 
hogy mégiscsak oda lett a két ló, oda 
volt be a téeszbe a föld, hát hogy tudjuk, 
mit csinálnak vele, mondtam, egy em-
ber menjen a családból, menjen a Sán-
dor. Ha már a Sándor ott látja, ha még-
iscsak rajta van ott a szeme, mégsem 
vész ám úgy semmibe, ha már prédára 
kellett adni az egészet. Menj Sándor! 
Oszt vigyázzál, fiam, mondtam neki. 
Hát azért csak figyeltük, mit csinálnak 
ott vele.

A Sándor elment dolgozni. Hát, mi 
volt azelőtt, ugye. Csak én mondtam 
mindig, hogy ezt csináljuk, azt csinál-
juk, mit adunk el, mit veszünk. Az én 
szavam volt itt csak egyedül. Most meg 
hát mit mondhatok. Hogy ma az inget 
mossátok, holnap a gatyát? Ma ezt főz-
zétek, holnap azt? Így kapáld meg azt 
az öt szem krumplit? Nem embernek 
való ez. Hát asszonnyá legyek? Vagy mi 
a szösz… 

A Sanyi gyerek, az unoka, már nem 
is tudom, mióta oda van Újhelyen. Alig 
jön haza hét közt valamelyest, de hát 
csak jól teszi, mert szakmája lesz neki. 
Ha a föld meglett volna, nem engedtem 
volna, biztos.” 

Idősebb Kós Sándor fia, Kós Sándor 
1932-ben született, 1958-ban feleséget 
hoz magának a családba. Egy gyerme-
kük születik. Huszonnyolc éves, amikor 
téeszesítik a falut. 

„A kakas még alig kukorékolt, mi 
már fent voltunk, mentem ki a földek-
re dolgozni. Előtte még az állatokat is 
el kellett látni. Azt a nyolc holdat nehéz 
volt kézben tartani. Bizony elkélt az, 

hogy az apám testvéréék besegítettek, 
oszt hát persze nem a két szemünkért. 
Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, 
őket is megfizettük terménnyel, takar-
mánnyal, hol ezzel, hol azzal.

Még régebben, még én meg se 
vótam, akkor, mesélték, hogy apám 
gyűjtögetett, szorgalmas ember vót az 
öreg. Három vagy négy hold földdel 
kezdte, mindig élére rakta a garasocs-
kát, hogy tudjon mellé még földet ven-
ni. Hát, amikor én meggyüttem, már 
nyolc hold összejött. No, de aztán már 
úgy nagyon nehezen ment, hát több 
nem kerekedett ki mellé.

Alig tudtam járni, mikor apám már 
felültetett a lóra. Ismerem őket, job-
ban, mint egyes embert. Mert a lovak 
is csak különbözőek. Az egyik ravasz-
kás, a másik szelíd-szorgalmas. Hát, 
kiismeri őket az ember ennyi idő alatt. 
Ha sok volt a dolog, pénzért odaadtuk 
a lovat meg a szekeret arra a napra, 
hadd vigyen vele. Ezekből lett a pénz, 
amiből vásároltunk. De ugye, nem igen 
vettünk. Ami kellett, megtermett. Volt 
gyümölcs is, bor, pálinka lett belőle.

Egészen  kicsi voltam, már mentem 
segíteni. Emlékszek, más vele egyívá-
súak még játszadoztak, vagy csak li-
bákat bíztak rájuk, amikor nekem már 
igencsak a dolog után kellett menni. 
Az apám tanítgatott. Ahogy ott néz-
tem, csak figyelem köllött ahhoz. Ha 
elsőre nem is ment úgy, aztán csak hoz-
zám idomult. Csináltam én mindent. 
Hogy lány nem vót a családban, bizony, 
anyámnak is kellett időnként mozdítani 
valamit.

Apám, az olyan igen kemény ember 
volt. Amúgy is, olyan ember volt, aki-
vel nemigen lehetett ellenkezni. Apám 
mondta ki mindig a szót. Éltünk, mint 
bárki más. Apám ment a maga feje 
után, nem is azért, mert jól csinálta. A 
gazdálkodásban, ott ő volt csak az úr. 
Amit mondott, abban nem volt mese. 
Azt is ő döntötte el, hogy melyik hold 
földet vegyük meg. Egy szó, mint száz, 
ebben úr volt az apám. Itt nem volt 
okoskodás. Anyám nem győzött hall-
gatni mellette. Nem volt szava az ilyes-
miben. Hát nem parlament volt ez, 
hogy valaki csak fölteszi a kezét, aztán 
rögtön megkérdezik, hogy mi a baja, 
meg hogyan akarja másképp, meg mit 
szeretne. Nem lehetett ott lázongani 
meg vitatkozni. Mi lett volna akkor. 
Dolgozni kellett, reggeltől estig. Azt 
meg csak úgy lehet, ha rend van. Nem 
jó természete volt az öregnek, de amit 
csinált, azt jól csinálta. Amit mondott, 
jó volt. Jó gazdaember volt, elismerte 

azt mindenki. Nem lett volna jó, ha 
berzenkedünk ellene. Valakinek úrnak 
kell lenni a háznál, különben szanaszét 
szalad minden. Az öreg keménykezű 
volt, de hát máshol se volt különben. 
Így volt ez rendjén. ő a családfő, neki 
kell összefogni a dolgokat. 

A gazdálkodást is úgy csináltuk, 
ahogy a többiek, és ahogy a régiek. De 
nem csak akkor, most is úgy csinál-
juk, ahogy még az öregapámék meg 
azoknak az öregapja. Az elejitől fogva, 
minden ugyanaz. Nem voltak itt olyan 
nagy újító emberek. Meg aztán, mit is 
lehetett volna újítgatni. Örültünk, hogy 
megélünk. Kipróbált dolgok voltak 
ezek. Minek kekeckedjen az ember? …
Meg hát, milyen az ember? Ami jó volt 
addig, jó lesz azután is. Kipróbálták azt 
már nagyon régen, oszt bevált. Minek 
akkor változtatni azon? Nem volt azon 
mit gondolkodni. Ha az ember csak 
sokat gondolkodik, ki megy a munka 
után? Dógizni kellet, és kész. 

Úgy, a téeszig minden ment a maga 
útján. Aztán a föld az odalett, abból 
nem lehetett már megélni, hát el kellett 
menni a föld utána a téeszbe. Be kell 
állni dolgozni. Az apám mondta, hogy 
lépjek be, és rajta legyen a szemem 
mindenen. A lovakat is odaadtuk, nem 
mindegy, hogy azt is ki gondozza. Nem 
lehetett tudni, mi lesz ebből az egész-
ből. Csak megszoktam már otthon, sose 
dolgoztam én máshol. Féltem kicsit az 
egésztől. De hát valakinek menni kel-
lett.

Apámnak a föld volt a mindene. Az-
tán, hogy odalett, mint akinek a fogát 
húzzák, olyan volt. Most már inkább 
csak magának való ember.

Az elején még nagyon rosszul állt 
a szénánk, mármint a téesznek. Kevés 
volt a munka, mondták, minden csa-
ládból egy ember mehet. Mentem, és 
rögtön azt csináltam, amit most. Oda-
kerültem az erdőre, fogatosnak. Mert 
mi adtunk be két lovat, megtettek fo-
gatosnak. Ha vót kisegítés, az öregem 
is dolgozott időnként. Ha szólt az el-
nök, aznap ne menjek az erődre, meg-
mondta, hova kell küldeni, odamentem. 
Többnyire mégis az erdőn voltam.

Akkor még úgy volt, hogy a háztáji 
földet is mi magunk műveltük. Két-há-
rom holdunk még volt. Azt, csak aztán 
vette el a téesz. Három évig mindenki 
maga művelte. Ahogy jobban kezdett 
menni a téesz, nehéz volt egyszerre két 
helyen helytállni. Otthon is dolgozni, a 
téeszben is. Kezdték venni ezeket a gé-
peket, akkor aztán az lett, hogy a háztá-
jit művelte a téesz, és mi kaptuk utána a 
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húsz százalékot. A gyümölcsöst meg a 
szőlőt, azt maga műveli mindenki, most 
is. Elboldogulnak az öregek vele. Meg-
van a bornak, pálinkának való. Az asz-
szony tartja szépen a veteményest, jobb 
az, ha a főzéshez az itt van. Az öreg a 
dongát faragja itthon, anyám inkább 
megkapálgatja a szőlőt, kijár az erdőbe 
szedrezni… 

Akikkel a brigádban vagyunk, az er-
dőn, azokkal összeszoktunk már. Szeg-
ről-végről rokonok is vagyunk. Amikor 
a motoros fűrészeket hozták, meg kel-
lett volna tanulni nekem is. De meg-
szoktam én már, hogy csak úgy, a balta 
nyelénél álljak. Így is megkapom azt a 
pénzt, amit kell. Nem mondom, sokkal 
többet kap, aki ezzel a stílfűrésszel dol-
gozik, de hát nem akartam én azt vala-
hogy megtanulni.”

Ifjabb Kós Sándor 1960-ban szüle-
tett, 1976-ban szakmát tanult Sátoral-
jaújhelyen. 

„Mindig rendesek voltam velem 
az öregemék. Szúrom is őket nagyon. 
Olyan különösebben olasz dolgom nem 
volt itthon, mert elsőnek mindig le kel-
lett ülni, megcsinálni a leckét, vagy ha 
sürgős munka volt, akkor azt, de azért 
úgy engedtek játszani is.

Inkább az anyám keze alatt volna, 
mert az apám az erdőn dolgozott min-
dig. Reggel, amikor mentem az iskolá-
ba, ment ő is az erdőbe, hogy én haza-
jöttem, ő még itthon sem volt. Anyám 
osztotta ki, hogy mit csináljak.

A nagyfater, ő nemigen szólt bele a 
dolgokba. Néha megkért, hogy hozzak 
neki egy doboz cigarettát, vagy régeb-
ben, amikor az orvos megtiltotta neki, 
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hogy igyon, én csempésztem be neki 
egy üveg sört, vagy ha adott kisüveget, 
abba hoztam neki a kocsmából pálin-
kát. Az öreganyám igen rendes, ha kel-
lett valamire pénz, mindig adott. Csak 
azóta van zsebpénzem, mióta Újhely-
ben ösztöndíjat adnak. A csokoládét 
igen szeretem, az öreganyám adott rá 
egy tízest, adott húszast is. Mindig úgy, 
hogy az öregemék meg ne tudják. Hara-
gudtak volna érte, igen. 

Még kicsi voltam, kihajtottam a li-
bákat, segítettem itthon. Szúrtam na-
gyon ott kii a mezőn lenni velük. Meg 
az erőd. Az igen olasz hely. A faterral 
kimentem én is, fölültetett a szekérre, 
ment ki a brigád, ők nekiálltak a fának, 
én meg elkóboroltam. Vittem a kutyát 
magammal, oszt egész nap csak jártuk 
az erdőt. Ismerem is úgy, mint a te-
nyeremet. Én megtanultam kaszálni is. 
Idén már versenyt kaszálok az öreggel. 
Van úgy, hogy szélesebbre vágom, mint 
ő. 

Hogy a fater vitt magának, lestem 
igen, aztán hát a kezembe nyomta, hogy 
csináljam én is. Mutogatta, magyarázta, 
belejöttem. Erő kell hozzá, meg figyelni 
kell. Az ember nagyon meg kell nézze, 
hogy csinálják, és úgy csinálja ő is, mert 
különben, ha belevág a lábába, ott vér-
zik el. Az öregemtől tanultam a többi 
munkát is. Hogyan kell etetni az állatot, 
kivinni a trágyát, kazlat rakni. Mindent 
csináltam. Disznóólat segítettem építe-
ni. Az ilyen munkákat mi értjük csak. 

A nyolc osztály itt végeztem el, né-
gyet a faluban, négyet pedig Komlóson. 
Lógtam volna az iskolából, amennyit 
csak lehet, volt, hogy elindultam reg-
gel, aztán nem oda mentem. Ha az öreg 
megtudta, akkor bizony volt. Nem vert 
meg. Rossz volt, hogy rajtakaptak. Szó-
val, dirigáltak, hogy menjek, nem en-
gedték, hogy ellógjak, sose.   

Nálunk a nyolcadik befejezéséig 
nem volt téma, hogy mi akarok lenni. 
Tanév vége előtt jött az, hogy be kell 
adni a papírt, hova jelentkezzek. Volt 
egy idősebb barátom, akkor ő már he-
gesztő volt, szúrta nagyon a melót, ő 
mondta, jó ez, pénzt is lehet vele ke-
resni. Volt nálunk egyszer, mondta a 
szüleimnek is, nekem is volt kedvem 
hozzá, ők is beleegyeztek, ráírtam a pa-
pírra, hogy oda akarok menni. Nyáron 
jött a válasz, hogy mehetek, felvettek, és 
hogy szállást azt nem tudnak biztosíta-
ni. Akkor az iskola kezdése előtt bejöt-
tek az öregemék Sátoraljaújhelybe, én 
is mentem velük, volt ott egy ismerős 
ürge, akinél az albérlet van, megkeres-
tük, anyám elmondta, miről van szó, 

megnéztük, így aztán odakerültem al-
bérletbe. 

Nyolcadik után ment mindenki a 
faluból, tanulni. Nyolc általánossal a 
téeszbe lehetett volna menni, vagy hát 
hova lehetett volna maradni vele. Fia-
talnak mégse való az. … Röhögött volna 
rajtam az egész falu, ha én elmegyek a 
brigádba dolgozni.

A nyári szünetben reggel olyan ko-
rán kelek fel, hogy a szemem alig tudom 
kinyitni. Mert szúrom igencsak ezt a 
munkát. Élvezem. Szeretem a lovakat is 
igen. Aztán már én is fogok be, a fater 
helyett is. Az erdőre, oda szeretek járni, 
igen. Ha itthon vagyok nyáron, akkor 
apám helyett megyek, ő meg itthon ma-
rad, és addig tudja csinálni, amit itt kell. 
Itthon tud járni a dolga után. Ez akkor 
van így, amikor sok itthon a munka. Kü-
lönben elmegyek napszámba, keresek 
magamnak egy kis pénzt. Megkeresem 
nyáron, ami kell, Kaszálok, gyümölcsöt 
szedek, mikor, mit. Ha napszámba me-
gyek, ha otthon segítek, ha az öreg he-
lyett megyek ki a brigáddal dolgozni, 
esténként mindig megyünk a klubba, 
és ott táncolunk. De hát ez nem olyan, 
mint a diszkó Újhelyben, mert van úgy, 
hogy nem sikerül magnót szerezni. Meg 
hát a magnó se olyan jó, a számok is ré-
gebbiek. Pálházán van egy srác, akinek 
vannak nagyon olasz szalagjai. Ha azo-
kat elhozza, akkor jót lehet rumlizni. 
De úgy különben már nemigen vagyok 
jóba itt egyikkel se, mert keveset vagyok 
itt, oszt ilyenkor, ha találkozunk, akkor 
nincs mit csinálni különben. 

Újhelyben, suli után, meló után, a 
haverokkal megyek, mászkálok, mozi-
ba, beülünk egy presszóba, megiszunk 
egy sört, megyünk a lányok után.

Akikkel a suliban vagyok, azokkal 
nem vagyok együtt annyira, mert az 
van, hogy kettő van még rajtam kívül, 
aki nem újhelyi, a többiek meg olyan, 
jaj, de városi gyerekek, cikiznek állan-
dóan, hogy mucsaji vagyok. Az a kettő 
ügyefogyott nagyon, azokkal nem szí-
vesen vagyok együtt, mert akkor rö-
högnek rajtunk. Két jó haverom van, 
akikkel nem tanulok, nem dolgozom, 
úgy lettek, hogy szóba elegyedtem ve-
lük, aztán elmentünk ide-oda. Az egyi-
kükkel úgy jöttem össze, hogy van ottan 
egy lánykollégium, ahol lányok vannak, 
akik ápolónőnek készülnek. Ott marha 
sok csaj van. Jártam oda mindig, aztán 
úgy találkoztunk, ő is ott volt, kavicsok-
kal dobáltuk az ablakokat, hogy nézze-
nek ki a lányok. Megismerkedtünk, van 
ott egy presszó, ahova a lányok be szok-
tak ülni, oda járunk vele.   

Zeher Imre egykori falubíró
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A másik haverom, az tőlem idősebb, 
azzal meg egy diszkóban találkoztam, 
azzal oda járunk. Ott van magnó, le-
mezjátszó, marha jó lemezek vannak, 
kasa tánc, lehet piálni is, oda járok. 
Mondom, van nekem sok haverom, az 
utcán összefutok valamelyikkel, csám-
borgunk, fölszedünk valakit. 

A suliban nekünk olyan hülyesé-
geket kell tanulni, hogy az már nem is 
igaz. Megáll az ember esze tőle. Tanu-
lunk ott történelmet, irodalmat, ma-
tekot, meg persze szakmai ismeretet, 
hogy mit hogyan kell, meg miért van. 
Mindent ki kell tudni számítani, van 
anyagismeret is. Nem tudom én ezt. De 
hát, hogy muszáj, mert a szakmunkás 
bizonyítványhoz kell. Ott, a gyárban 
van egy csomó, akinek nincs meg a bi-
zonyítványa, mégis úgy hegesztenek, 
hogy az öreg szakik se különbül. Pedig 
hát, nem tanulták, mikor halt meg Ist-
ván király. Legszívesebben megfojtanák 
mindenkit, aki ilyesmit akar tanítani. 
De hát muszáj, valahogy elkínlódunk 
vele. Hogy minek kell? Teljesen felesle-
ges az egész.”

***

Pusztafalun az élet csak akkor volt 
maga a bizonyosság, ha mindenki, 
mint a törvény, tette a dolgát. És tette 
is. Biztonságra törekedni leghatáso-
sabban úgy lehetett, ha óraműpontos-
sággal működött a falu, s benne min-
denki minden pillanatban érezte, ér-
zékelte másikhoz illését-illeszkedését. 
Úgy, ahogy egy zenekarban. Mert kon-
cert közben sem jutna eszébe zenész-
nek, hogy nem zenél tovább. Miért is 
jutna eszébe, ha körülötte mindenki 
fújja és húzza. Ha ráadásul még ebből 
a közös fújásból-húzásból ki is kereke-
dik valami. Az a valami a dallam vagy 
az élet. És a dallamot átveszik és átad-
ják egymásnak, és valaki mindig viszi. 
És mindenki tudja, hogy épp kinél van, 
és hozzá mikor kerül. És van mit félte-
ni, van mit akarni. És dicsőségére válik 
annak, aki úgy adja tovább, hogy köny-
nyebb játszani ezentúl. Tisztelik érte a 
többiek. Maga is megvan miatta magá-
val. Jutna-e eszébe valakinek is ebből 
kimaradni?

És ne is jusson. Mert Pusztafalu föl-
det földtelensége, embert a példa miatt 
nem veszíthetett. Embert megtartani 
nem korlátokkal lehet. Nem tilalmak-
kal. Azzal lehet, ha hiszi, hiheti az em-
ber, hogy a helyén van. Sőt. Ha azt hi-
heti, hogy ő kiváltságos, ha ott van. Meg 
is teremti Pusztafalu a bentlét mítoszát. 

Mátyus Aliz (Zalalövő, 1948. március 25. –) író, szociológus, lapszerkesztő. 1980-tól jelennek meg 
könyvei. Előbb falukutató, majd a Szín – Közösségi Művelődés című szakmai folyóirat alapító főszer-
kesztője (1996-), 2012-től felelős szerkesztője. Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak és a Magyar 
Írószövetségnek. Az Eötvös Collegium „Eötvös kollégisták voltak...” sorozatának sorozatszerkesztője 
(Bakos Istvánnal). A Pápai Művelődéstörténeti Társaság alelnöke. 
Megjelent könyvei: Holnapon innen, tegnapon túl. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 1980. = Ma-
gyarország felfedezése sorozat. Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. Tausz Katalin. Budapest: 
Magvető Könyvkiadó. 1984. = Gyorsuló idő sorozat. Pusztafalu. Budapest: Művelődéskutató Inté-
zet. 1987. Faluregény. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 1987. Anya meghalt. Budapest: Széphalom 
Könyvműhely. 1992. Képzelet - Válogatott írások. Pápa. 1999. Kígyószisz. Budapest: Orpheusz Kiadó; 
Zalaegerszeg: Pannon Tükör Könyvek. 2004. Kőmadár Zuglóban. Budapest: Orpheusz Kiadó. 2006. 
El se hagy. Budapest: Orpheusz Kiadó. 2009.

Védekezésből, de erejére hivatkozva. 
Kiszolgáltatottságból, de fölényét mu-
tatva. Hogy mindenki örüljön, aki közé-
jük tartozik.

Teremtődnek, nehéz időkben újjá-
teremtődnek a történetek. 

Hát mi kibírhatatlan történhetne 
egy olyan faluval, amelyik miatt még az 
országhatárt is behajlították. A triano-
ni határ kívül hagyta volna a falut, de 
az olyan színmagyar volt, nem engedte 
azt a magyar kormány, hogy szlovákok 
legyenek. Megtörték inkább a határt. 
Átesett a túloldalra föld meg erdő, átes-
tek jó, piacozó területek meg az Izra is, 
a magashegyi tengerszem, de a falu, de 
a nép magyar maradt.

Mit ne bírna ki, mihez ne lenne 
ereje-bátorsága egy falunak, amelyik-
ben … Hardák meg Hutkaiak élnek. 
Akkoriban, amikor ide kerültek, ma-
guknak köszönhették, harcosaik karjá-
nak, leleményüknek és a bátorságnak 
földjüket, a tavat, a hegyeket, rajtuk az 
erdőt. Megszerették ezt a helyet, és ab-
ból a hat házból, amit először építettek 
maguknak fent a hegyen, lehúzódtak 
a két hegy völgyébe, elszaporodtak, 
nemzettek újabb meg újabb utódokat, 
az újaknak és még újabbaknak átadták 
a tudást, az apait, a nagyapait, a leg-
jobbat, a legjobban átadottat, azt, ami 
kellett, s úgy, hogy mindenki tanító 
lehessen, amikor odaér, örökítették a 
tehetséget, beleénekelték a gyerekekbe 
az anyák, beleimádkozták a nagyanyák, 
beletáncolták lányokba a legények, le-
gényekbe a lányok, áterősítették a hitet, 
megerősítették a minden éven learatott 
búzával, örökkévalóvá tették a fölépült 
házzal. 

Augusztus tizenhetedikén temet a 
falu. Ég és föld egybeér, beszélnek egy-
mással élők és halottak. Énekel a falu. 

Temet a falu. Dél van. Mindenki temet. 
Hadd költözzön innen oda, onnan ide, 
egyik emberből a másikba a fájda-
lom. Temet a falu. Hadd szaladjon ki 
a mellekből a fájdalom, ne nyomja, így 
ne nyomja soha többet. Temet a falu. 
Akarja, hogy lánya elsirassa anyját, asz-
szony a férjét, férj az asszonyát. El kell 
siratni, mielőtt ég és föld szétválik, el 
kell siratni, mert jönnie kell a könnyeb-
bedésnek, újra kell nőnie az erőnek, 
jönnie kell a belenyugvásnak, és a lel-
késznek mondania kell, a gyülekezet-
nek hallania kell, hogy élni kell, hogy 
érdemes, hogy lenni milyennek kell, 
milyennek érdemes, választani kit kell, 
kit érdemes: Derék asszony „ára sokkal 
fölülhaladja az igazgyöngyöket. / Bí-
zik ahhoz az ő férjének lelke, és annak 
marhája el nem fogy. / Jóval illeti őt és 
nem gonosszal, az ő életének minden 
napjaiban. /  Keres gyapjat vagy lent, 
és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 
/  Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy 
messziről behozza az ő eledelét. /  Fel-
kel még éjjel, eledelt ád az ő házának, 
és rendel ételt az ő szolgálóleányinak. 
/  Gondolkodik mező felől, és megveszi 
azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt 
plántál. /    Az ő derekát felövezi erő-
vel, és megerősíti karjait. /  Látja, hogy 
hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem 
alszik el az ő világa. /  Kezeit veti a fo-
nókerékre, és kezeivel fogja az orsót. 
/    Markát megnyitja a szegénynek, és 
kezeit nyújtja a szűkölködőnek. /  Nem 
félti az ő házanépét a hótól; mert egész 
házanépe karmazsinba öltözött. /  Sző-
nyegeket csinál magának; patyolat és 
bíbor az ő öltözete. /  Ismerik az ő fér-
jét a kapukban, mikor ül a tartomány-
nak véneivel. /    Gyolcsot sző, és elad-
ja; és övet, melyet ád a kereskedőnek. 
/  Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a 
következő napnak.”

mátyus aliz

Kitekintô
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mikroszkóp

27.

Gergely Győző leveléből idézek elő-
ször:

”Elfogult” véleményem szerint a ci-
gánybűnözés a cigánykultúra része. Ez a 
baj. Mondják eufemisztikusan megélhe-
tési bűnözésnek is. (…) Én a kényszer al-
kalmazásában és a szigorú büntetésben 
látom a megoldást; több évszázados ne-
gatív eredményű kísérletezgetések után.

Rendben van, jöjjön a kényszer. 
Gondolom, a kényszert csak bűntelen 
jó magyarok alkalmazhatják. 

Kivel tartóztassuk le őket? A rend-
őrökkel aligha, hiszen köztük ki tudná 
kiválogatni azt a néhány kivételt, aki 
mentes ennek a szervezetnek a törté-
nelmi korruptságától. Aki nem fogadott 
el soha pénzecskéket. Nem hunyt sze-
met törvénytelenség fölött. Nem rúgott 
oda soha. 

Ki ítéli el őket? Azok a bírók, akik a 
szocialista törvénytelenség védelmező-
jeként kezdték a pályájukat, vagy azok, 
akik asszisztáltak az ország vagyonának 
eltüntetésénél, intézmények összeom-
lásánál, szervezetek, pártok, bűnszö-
vetkezetek ügyeinek elmismásolásánál? 
Aki tiszta maradt közülük, sose fogja 
bevallani. 

Ki hozza meg a kényszerítő törvé-
nyeket? Ez a parlament, ahol lámpás-
sal is alig fog találni egy igaz embert, 
akinek nincs némi politikai hazugság, 
befolyással való ügyeskedés, köny-
nyelmű költségtérítés, felelőtlen gaz-
dálkodás, vétkes hallgatás a számláján.    
És ki igazolja majd mindezt, megkérné 
rá a papokat, áldják meg a fegyvereket, 
a bilincseket és a lágereket? Jó lesz ez 
így?

És ki fog majd állni a munkatáborok 
gépei mellett, hogy munkára kénysze-

rítse a cigányokat? Közülünk toborzód-
nak majd a felügyelők? Mi ütjük-vágjuk 
őket, hogy tanuljanak rendet, mi, akik 
hazugságban születtünk, és hagytuk, 
hogy ellopják az orrunk előtt az orszá-
got, s csak azért nem szóltunk, mert 
tele volt a mi kezünk is? Vagy olyan hü-
lyék voltunk, hogy elhittünk mindent, 
amit mondtak? 

Bizonyára vannak köztünk is tisz-
tességesek, azok azonban sosem állná-
nak be a másokat megítélők közé. 

Vagy bűnöző cigányokkal nyúzat 
majd bűnöző cigányokat?    

Vagy majd gyerekeink lesznek az 
igazak, és a Magyar Gárda fiataljaira vár 
a rendteremtés? Akiknek annyi kultú-
rájuk sincs, hogy ne adventre időzítsék 
honmentő masírozásukat. Akik még 
nem tettek semmit, de ezer ostobaságot 
igazoltak már, pusztán a létükkel.         

 
Tisztelt uram! Az Ön sorai töké-

letesen ellentétben állnak azzal, amit 
én írok, képviselek hétről hétre. Nem 
értem, miről akar meggyőzni. Hogy ne 
a saját szememnek higgyek, hanem az 
Ön tételeinek? Én látom, ismerem és 
becsülöm azokat a cigányokat, sokan 
vannak, akik dolgoznak, épp úgy, mint 
bárki más. Kemény munkával keresik 
meg a kenyerüket. Takarítónők, óvó-
nők, tanárok, kőművesek, fuvarosok, 
zenészek, segédmunkások. Az Ön ál-
láspontja szerint ők nem léteznek. Nem 
tudok önnek segíteni.

Ugyanakkor mégis megértem az 
aggodalmát, hisz emiatt írok itt hétről-
hétre, mert tudom, mert foglalkoztat, 
mert vívódom a magam aggodalmaival, 
és nem akarok félni: súlyos válságban 
van a magyar cigányság egyharmada. 
Megélhetését nem maga biztosítja, 
nincs munkája, tanulatlan, életkörül-

ményei nyomorúságosak. Közülük so-
kan törvényen kívül érzik magukat, és 
eszerint cselekednek. És vannak olya-
nok is, nem kevesen, akik bűnözőként 
élnek. 

Sajnos semmi más nem történt, 
mint ami a magyarok közt. A rend-
szerváltás után, mint egy győztes csata 
után, általános fosztogatás kezdődött, a 
gazdátlanul maradt közösségi tulajdon 
elrablása. Aki tehette, törvényt alkotott 
hozzá, hogy részesedjen belőle, aki te-
hette, kijátszotta a törvényt, hogy gya-
rapodjék, a többieknek a kis svindlik és 
a kis törvénytelenségek maradtak. Azt 
mondja egy főorvos az Echo tévében 
Bayer Zsoltnak: 120 milliárd tűnt el az 
egészségügyből. Ellopták. Azt nem a 
cigányok lopták el. És tudjuk, ezer mil-
liárdok tűntek el kézen-közön. Egész 
iparágak. Ebből a cigányoknak lényegé-
ben csak a hulladék juthatott. A vissza-
taszító, a kezet is bemocskoló lopás.

Ha az ő kultúrájuknak része a bű-
nözés, akkor sajnos a magunkéról sem 
mondhatunk mást. Pláne, ha hozzá-
vesszük a virtust, amivel már a szocia-
lista tulajdont is fosztogattuk lelkesen, 
ki úgy, hogy külön vadászterületet tar-
tatott fenn magának, ki úgy, hogy az 
állami autót használta magáncélra is, 
ki meg úgy, hogy vitte haza apránként 
a gyárat, nagyon leleményesek voltunk, 
higgye el. 

Nem azt mondom, hogy mi is bű-
nözők vagyunk, ők is, hagyjuk egymást 
békén. Csak azt mondom, hogy talán 
mégsem állítható, hogy az életszínvona-
lában a fejlett világhoz tartozó magyar 
többség az áldozat, és a fejletlen világ 
szegényei szintjén élő cigányság a bű-
nös.  

Még akkor sem, ha adatok bizonyí-
tanák, hogy a szegény cigányok kevés-

roma napló
(2007. június – 2008. június) VII.

Takács GézaTakács Géza
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bé törvénytisztelők, mint a viszonylag 
jómódban élő magyarok. És persze a 
törvényszegésnek éppúgy van, alakul 
közösségi kultúrája, ha már a szegény-
ség egész közösségeket tart fogva, mint 
ahogy igaz volt ez a magyar cselédségre 
is annak idején.  

Nem volnék bűnpártoló, a legke-
vésbé sem, de éppen ezért nem vagyok 
az erőszak híve sem. Tudniillik az év-
százados kísérletezgetés, melyre utal, 
nem filantróp történet, a mögött, ami-
ből önnek elege van, mindig erőszakos, 
tekintélyelvű államok álltak. Legutóbb 
a szocializmus munkakényszere volt a 
stratégia. Nem utolsó sorban ennek a 
következményei miatt van a mai válság.

Benedekné Fekete Hajnalka gyógy-
pedagógus – „terepmunkás” írta: 

(…) Sok mindent felvet írásaiban, s 
néha úgy érzem, keserűbb a kép a kelle-
ténél - bár... Nemrég a roma médiáról 
szólt, elemezve néhány portált is. Nos 
felhívnám figyelmét egyre, mely talán 
jobb az említetteknél: http://www.c 
-press.hu

Jómagam gyógypedagógus va-
gyok, évtizedek óta roma tanulók között 
dolgozom - megerősítve azt, hogy a spe-
ciális tagozatok tele vannak romákkal. 
Elgondolkodtatott, amit legutóbb meg-
fogalmazott a tenni akarás kapcsán. 
Ha alaposabban szemügyre vesszük a 
jelenlegi szociális ellátó rendszert, szerin-
tem tiszta a kép. Végy egy népcsoportot, 
amely gyakorlatilag nem használ jövő 
időt. Ahol a most és a lesz között alig van 
különbség. Tedd mellé a mai magyar-
országi ellátó rendszert. Évtizedek óta 
az egyetlen program, ami az alig iskolá-
zott roma munkavállalót megérintheti, 
a Lépj egyet előre. (Ez sem hibátlan, de 
mennyire nem!) A többi - olyan jövőké-
pet tételez, amit egyszerűen nem láthat 
a célzott réteg. Nem is kapcsolódott.  A 
valahogy élésre, a megélésre bizony a mai 
ellátás elég - a mélyszegénység annak az, 
aki kívülről, fentről közelít. Aki ebben nő 
fel - annak csak hétköznap. A kilépés, ha 
tetszik kiemelkedés, azonban a legjobb 

együttállás (személyiség, támogató kö-
zeg stb.) mellett is jószerencse függvénye. 
Vagyis pont annyi esélye van a kezét sem 
emelőnek, mint a mindent megmászó-
nak... Miért izzadna?

Alighanem rosszul tettem, amikor 
a roma médiát egészében elmarasztal-
tam. Ezt akkor sem lett volna szabad így 
tennem, ha minden egyes konkrét roma 
fórumnak az elemzése negatív ered-
ménnyel zárult volna. Hisz akkor bizto-
san nem a roma médiában van a hiba. 
De akkor persze valamelyest mentsé-
gemül szolgálna, hogy mégis, legalább 
alaposan vizsgálódtam. A c-press, és a 
többi roma fórum is megérdemelné a 
folyamatos figyelmet, hiszen e nélkül a 
figyelem nélkül, hogy is láthatnák el jól 
a feladatukat.

    
Ami a szegény romák kilátásait il-

leti, fontos kérdést érint. Valóban ab-
szurd, valóban tragédia, hogy a maga 
sorsát kezében tartó, a maga megélhe-
téséért dolgozni akaró szegények meg-
erősítésére sosem jutott elég figyelem, 
pénz, jogszabály, mert mindig elfogyott 
a pénz és a jó szándék is a tehetetlenné, 
cselekvésképtelenné, önfeladóvá válók 
megmentésére. Mintha mindig csak az 
árvíz kárainak enyhítésére futná, gát-
építésre soha. És épp azért, mert egyre 
nagyobb a kár.     

Dr. Vajda Ferencné írta: 
A GONDOLA lapján olvastam a 

ROMA NAPLÓ részleteit, időnként 
kicsit felületesen, mígnem a 18. rész 
már annyira megérintett, hogy nem-
csak tanár férjemnek olvastam fel, 
hanem e-mail útján tovább küldtem 
ezt a kimásolt 18. részt családtagjaim-
nak, számtalan ismerősömnek is. 

Hogy én mi egyebet tehetnék ezen 
kívül, ötunokás nagymamaként, nem 
tudom, de hogy sürgősen tenni kell mind-
nyájunknak, mindnyájunk érdekében, 
azt megértettem.

Nem hiszem, hogy Önnek ennél 
több volna a dolga, a valódi közös fi-
gyelem és jó szándék önmagában képes 
volna hegyeket mozgatni. Cigány ügy-
ben azonban a legtöbbünknek megvan 
a maga lemeze, a politikusoknak, a ku-
tatóknak és a polgároknak is, és a több-
ség csak saját magát akarja hallgatni. Én 
azzal küszködöm, hogy figyeljünk egy-
másra, hogy a megértésre hangoljam a 
feleket. A kritika és a szembesülés vál-
lalására. 

  
Czapp Sándor beszámolóját idézem:

Magam is pedagógus vagyok, szak-
képző iskolában tanítok, ahol évről-évre 

egyre több a cigány fiatal. Erre akár azt 
is mondhatná: milyen örömteli, egyre 
többen tanulnak, a következő generáció 
már képzettséggel rendelkező, a család-
ját munkából eltartani tudó polgárrá 
válik. A dolog nem ilyen egyszerű!

Először is, az iskolakezdéskor be-
iratkozott, és az első napon megjelenő 
tanulók a második- ötödik naptól nem 
látogatják az iskolát. Persze ez az osz-
tályfőnöknek pluszmunkát jelent, hiszen 
kötelessége a gyermekjóléti intézményt és 
a lakhely szerinti illetékes jegyzői hivatalt 
értesíteni. Mi osztályonként tucatjával 
írjuk a feljelentéseket, miután a család-
dal nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, 
mert a bediktált lakcím nem jó vagy nem 
aktuális. Mire a hivatal eljár (ez leg-
alább kétszeri bejelentés írásban), eltelik 
legalább hat hét, a törvényekben előírt 
minden határidő lejárt. A 30 óra igazo-
latlan hiányzás rég 100, 120, de a tan-
köteles diák el nem tanácsolható, és nem 
is érdeke az iskolának, mert a létszám 
25-50 % -os csökkenése az intézmény 
csődjét hozná. A jelentkező diákok elő-
képzettsége nem éri el egy ötödikes álta-
lános iskolástól elvárható szintet. Persze 
mondhatnám: érthetetlen, miként kapott 
8-os záró bizonyítványt, de nem monda-
nék igazat. Ezen a szinten is van legalább 
két-három megoldandó kérdés. Körülbe-
lül október közepe-vége, mire a kirívóan 
aszociális fiatalokat „beilleszkedtetjük” 
a közösségbe, addig pedig az erre telje-
sen képtelen egyedek valamilyen módon 
„eltávolítódnak”. Persze itt nem egyszerű 
lógósokról van szó, hanem szigorúan a 
társas együttélés szabályait súlyosan sér-
tő, szülővel (ilyen is van), pedagógussal, 
társakkal agresszív, erőszakos fiatalokról. 
A nevelői munka mellett az oktatói mun-
ka egy kissé lemarad, pedig amúgy sem 
tudunk kellő iramban haladni, mert az 
előírt kompetenciák teljesítéséhez a hiá-
nyokat pótolni kell, így olvasni, szöveget 
érteni, számolni tanulunk.

Az olvasás, szövegértés a másodikos, 
a számolás úgy negyedikes szinten megy 
átlagban. Tehát valahol valakik már 
eddig valamit elhibáztak.

Tizedik osztály végére a választott 
szakma bemenő kompetenciáit kellene 
birtokolják. Például a szakmai idegen 
nyelvhez a nyelv alapjait. De hogyan 
tudok idegen nyelvet tanítani (nem írás-
beliséget vagy nyelvtant, hanem beszél-
getést), ha anyanyelven (mindegy, hogy 
cigány vagy magyar) sem tud ezer szót, 
kommunikációjukban ugyanazt a kéttu-
cat kifejezést használják? 

Házi feladatot nem készítenek, 
néhányan a szünet(ek)ben összeha-
zudoznak valamit, a többség még azt 
sem. Magam könyvet nem használok 
a tárgyamhoz, az összes kívánságom 

Takács Géza

mikroszkóp
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mikroszkóp

Takács Géza

Vári Zsolt festménye

egy füzet, amibe azt az évi tíz oldalnyi 
szaktudást leíratom, hogy dolgozatírás-
kor legyen honnan puskázni, mert ezt is 
megengedem. A többség így is elégtelen 
dolgozatot ír, mert a leírt dolgot

•  nem találja meg
•  nem is keresi, mert a kérdéshez 

nem tudja társítani az autentikus 
választ (mikor megmutatom a sa-
ját füzetében az előző oldalon leír-
takat, meglepődik: ez volt??)

•  legtöbbször azonban nincsenek le-
írva sem a tudnivalók, hivatkozás: 
akkor én nem voltam itt…

•  órára, csöngetésre beérni nem ké-
pesek, ezért a rendelkezésre álló 
kevéske idő is csonkolódik.

Néhány tipikus történet:
Legény a folyosó beugrójában látha-

tóan a leány akarata ellenére bizonyos 
aktust próbálna, ezért közbeszólok. Fel-
háborodott válasz: a barátnőjével azt 
csinál, amit akar! És a lány nem tiltako-
zik, úgy érzem tényleg kár volt beleszólni.

Egyik tanítványommal egyezkedek: 
tanítson meg néhány kifejezést cigányul 
nekem, a másik tanítványom hisztéri-
kusan közbevág, fenyegetőn, hogy képze-
li ezt? Cigányul csak a cigányok beszél-
hetnek! Hát ki a rasszista?

Segíteni akarok bajbajutott tanít-
ványomnak. Beszélgetünk, mi lenne a 
megoldás? Próbálom rávenni, járjon 
iskolába, és a tanári kar segít behoz-
ni a szökésben töltött időt. A hátteret 
kutatom, miért szökött meg. Kiderül 
(ő mondja): megismerkedett egy fiúval, 
aki Esztergomban lakik, végre szere-
tetet kap, ragaszkodik hozzá, de a fiú 
nem nézi jó szemmel, hogy tanul. Ő 
már 17 éves, és az oláhcigány hagyo-
mány az, hogy gyerekeik legyenek, és ő 
a háztartást vezesse. Mondom: akkor 
a te gyerekeid sorsa is az lesz, mint a 
tied. Persze, mert a magyarok tönkre-
teszik, illetve már tönkretették a cigány 
hagyományokat!

Ez a nagyfokú ellenségesség, már-
már utálat meglepett.

A szülőket nem lehet utolérni, nem 
hogy együttműködésre késztetni. Ebben 
a harcban egyetlen személy van, aki 
erőn felül megpróbál tenni valamit, 
mégpedig az oly sokszor megrótt, lené-
zett, leírt pedagógus, aki azért időn-
ként szeretne sikerélményhez jutni, de 
ez egyre ritkább. Sőt! Tovább megyek. 
Sem a kormányzat, oktatási kabinet, 
sem a civil szervezetek nem akarnak 
segíteni a probléma megoldásában, 
sőt (ahogy ez a királyi 1. csatorna hír-
adójában az elhíresült énekóra videó 
kapcsán kiderült), egyes értelmiségek, 
akik persze egyetlen percet nem töltöt-
tek el a közoktatásnak ezen a szintjén, 

és pedagógus diplomájuk is vagy nincs, 
vagy lejárt szavatosságú, továbbra is 
a pedagógust ütlegelik verbálisan. Hát 
hogy van ez?

Miért nem találkozom egyetlen ci-
gány pedagógussal a munkám során? 
Ide azokat értem, akik vállalják is a 
származásukat. Az az értelmiségi (van 
ilyen, mert én is jártam főiskolán, egye-
temen is ilyen személyekkel), aki ki tud 
törni ebből a körből, úgy lerázza ma-
gáról a cigányságot mint kutya a vizet, 
elítéli a viselkedésüket, életvitelüket, ha 
teheti, és ha szerencsés módon nem vi-
seli a rasszjegyeket, még azt is letagad-
ja, hogy ismer cigányt. Kivétel persze ez 
alól néhány „hivatásos cigány”, de nekik 
gazdasági érdekük, hogy jól artikuláltan 
elnyomott kisebbségek legyenek. 

Pedig ha a fejünket a homokba dug-
juk, előbb- utóbb eszkalálódik a prob-
léma, és aztán lehet sápítozni a szegre-
gáción, meg a többség türelmetlenségén. 
Ha valahol, hát az iskolákban lehetne 
elkezdeni a baj orvoslását, ha az iskolák 
megkapnák a kellő segítséget, és itt nem 
az aktívtáblára gondolok, ami a leg-
újabb csodaszer, magam 3 éve haszná-
lom, de nem lettek a tanulóim lelkeseb-
bek a tanulásban. Oda jutottunk, hogy 
ha azt akarom, hogy egyéni munkánál 
rend, nyugalom legyen, hát azzal fenye-
getem meg az osztályt, hogy ha rendet-
lenkednek, tanulni fogunk. Van ennek 
valami diszkrét bája.

Az a pedagógus, akinek a tudása 
eladható a versenyszférában, elhagyja a 
pályát. Pedig ők a legjobbak! Én a ver-
senyszférából érkeztem tanítani, mivel 
a hátterem stabil, eddig megengedhet-
tem magamnak, hogy ilyen körülmé-
nyek közt is pedagógus legyek, szeretek 
tanítani. De most olyan ajánlatot kap-
tam, amit nem lehet kihagyni. Ebben a 
tanévben annyit romlott a helyzet, hogy 
a nyári ajánlatokat még visszautasítot-
tam, de most elhagyom a pályát, több 
lesz a küzdelem, de lesz sikerélmény, és 
több lesz a pénz!

Hosszan idéztem a levélből, már 
csak azért is, mert a benne foglalt él-
mény ilyen-olyan változatban tanárok 
sokaságát jellemzi. Bajt bajjal tetéznek, 
akik ezt a válságot nem veszik komo-
lyan, és visszahárítják a tanárokra, 
mondván, mint legutóbb Mohácsi Vik-
tória, hogy azonos minőségű oktatás 
kell a romáknak, és semmi más. Holott 
ez a tétel még az egy anyától született, 
azonos családban nevelődött gyerekek-
re sem érvényes. Ugyanarra a gyermek-
re sem érvényes ugyanaz holnap, mint 
tegnap. És már régen tudja a legtöbbre 
jutó pedagógiai program, hogy a cigá-
nyokat az iskolában is cigányoknak kell 

elfogadni, másoknak, és akkor nekik is 
könnyebb lesz az iskolát elfogadni isko-
lának. De persze ez a történet is hihe-
tetlen nehéz, tele buktatókkal. 

A leírtakhoz nem is tudnék mit 
hozzátenni. Nem akarok a kritikusa 
sem lenni. Először is szeretném ko-
molyan venni, szeretném, ha az efféle 
panaszt végre komolyan venné min-
denki, aki olvassa, hallja. Igazgatók, 
elemzők, roma képviselők, szülők, 
kollégák, jogvédők. Utána jöhet majd 
a kritikai értelmezés. De ha komolyan 
vesszük, akkor a kritikai önértelmezés 
magától is adódna. Ahogy a mostani 
lekezelő viszony pedig heves önigazo-
lást ébreszt. 

„Azt nem tudom megmondani, 
hogy mikor alakult ki ez a stílusom. De 
azt tudom, hogy a festészet bennem 
Mi chelangelótól indult el. Nézi az em-
ber, nézi a vonalait, végighúzza rajtuk a 
kezét, érinti a kezével, érinti a sze mével: 
érezni kell mindenképpen. Mindez Ber-
keszen történt, Sza bolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, ne velőotthonban, általános 
iskolás ko romban. Sárosi Attila volt a 
tanárom, aki évekkel később el is jött 
egy kiál lításomra Tiszaújvárosba, ahova 
kö zépiskolába jártam. Tanáraim, Orosz 
Gyuláné és Csaba Károlyné sokat se-
gítettek. Vissza szoktam járni Tiszaúj-
városba kiállítani, jövőre ismét szeret-
nék.” 

Gyöngyösi Anikó beszélgetéséből 
(Amaro Drom 1999. január)
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28.

A naplóhoz érkezett eddigi leve-
lek szerint: roma-magyar párbeszéd 
egyelőre nem létezik. Senkitől nem kap-
tam még levelet, aki romának mondta 
volna magát. Vagy levele megengedte 
volna ezt a feltételezést. Minden levél 
„erről az oldalról” jött. 

Bizonyára nem megfelelően fogal-
mazok, talán rossz nyomon járok, és 
roma olvasóimban az a benyomás tá-
mad, mintha én a roma ügyet szűkebb 
magyar ügynek gondolnám. Romák 
háta mögötti magyar ügynek. Holott 
arra törekszem, arra kellene töreked-
jek, hogy világos legyen, a roma ügy 
a magyaroknak párban kellene legyen 
a magyar üggyel a romáknál, együtt 
kellene vitatnunk, illetve, mivel ők 
magyarok is, nemcsak romák, mi vi-
szont nem vagyunk egyúttal romák is, 
a roma ügy természetesen roma ügy is 
volna, másként nincs értelme, abban 
a szűkebb értelemben, hogy a roma 
az rész. (Noha van a roma gondolko-
dásnak saját egyetemes eleme is, ez 
azonban a romák európai  – nemzetek 
alatti, nemzetek közötti és nemzetek 
fölötti – létének a dimenziója. Mint 
ahogy a magyar ügynek is van, akar 
lenni egy meglehetősen mesterkélt, 
tiszta magyar nézőpontja. A faji ma-
gyarságé, mely lehet hun, lehet sumer 
szellemiségű, és minél provinciálisabb, 
annál jobban kapaszkodik a szakra-
litásba.) És viszont a magyar ügy, a 
legáltalánosabb, a nemzeti közösségé, 
éppúgy téma volna a romáknak, mint 
magyaroknak, és mint romáknak egy-
aránt. Ahogy a nemzeti ügyet, a legál-
talánosabbat, nem lehet ma már nem 
magyar-roma keretek közt értelmezni. 
Pontosabban, a nemzeti ügy ma ennek 
a sok népből, etnikumból, nemzeti-
ségből eredő közösségnek az ügye, és 
éppen ez az egyik alapvonása. A hon-
foglalók is kevert nép voltak, ez tehát 
magától értetődő, noha folyton, újra és 
újra a szemlélet tárgyává és módszeré-
vé teendő elem volna. Hiszen jelentése 
mindegyre módosul. 

És hát ma ennek az elemnek vál-
tozik a jelentése a cigány-magyar rész 
növekvő aránya, a cigány öntudat so-
sem látott új elemei, a cigány létforma 
sosem tapasztalt nagy drámái révén. 

Nem érkezett levél a roma ügyet 
lényegében magyar ügyként (magyar el-
nyomásként, diszkriminációként, szeg-
regációként) kezelő szakértői oldalról, 
a szokásosan liberálisnak minősített ál-
láspont képviselőitől sem. Noha éppen 
alaptételük miatt ezt a magyar-magyar 
párbeszédet minden változatában vál-

emberek közöttünk jól és otthon érezzék 
magukat, de mi is jól és otthon érezzük 
magunkat közöttük.  Szerintem min-
dent a meglévő (vagy csak elképzelt) 
rasszizmusra, az emberekben mélyen 
meglévő (vagy csak elképzelt) intoleran-
ciára nemigen  szabad   ráfogni, hiszen 
értelmét veszti, ha csak arra gondolunk, 
hogy mennyi becsületes fekete, arab, stb. 
orvos, mérnök, stb. él és dolgozik példa-
mutatóan az országban, akiket abszolú-
te elfogadnak még a legkisebb falvakban 
élők is, ugyanígy elfogadják azt a cigány 
embert is, aki példamutatóan él mind a 
társadalom, mind a saját családja irá-
nyában. 

A legfontosabb szerintem az, hogy 
legyen a lecsúszott és a fel sem kapasz-
kodottak számára érték a tanulás és 
a munka. Amikor segélyekből több 
pénzt haza lehet vinni, mint becsüle-
tes kemény munkával megkeresve ( so-
kan  dolgoznak minimálbérért), addig 
a munkának nem lesz meg a becsülete. 
Ránézve az ország állapotára, én bizony 
nem sajnálnám az adómat arra, hogy 
állami pénzen közmunkaprogramokat 
dolgozzanak ki, értelmet adva a milli-
ónyi szerencsétlen életének, büszkeséget 
adhatna, hogy lám én dolgozom, és hoz-
zájárulok ahhoz, hogy ez az ország él-
hetőbb és szebb legyen. Százszor inkább 
erre költsék az adóforintjaimat, mint ér-
telmetlen segélyekre, amely csak tovább 
generálja a szegénységet.

Ismét elmondanék egy angol példát, 
ahol vizsgálták a különböző rasszokhoz 
tartozó gyerekek iskolai teljesítményét. 
Sok fejben már gondolom ez a tény is 

lalniuk kellene. Hiszen a bűnjelek utáni 
nyomozás nem párbeszéd.

Következzék egy újabb levélcsokor:    

Dr. Tohol Éva írta:  
(..) a radikális jogvédők nagyon so-

kat ártanak. Az öcsémék, akik kényte-
lenek voltak elköltözni az évek során 
tűrhetetlenné vált állapotok miatt, azt 
mondták, odaköltöztetnék Lévai Kata-
lint egy napra...

Korábban és is nagyon reméltem, 
hogy az oktatás hoz valami változást, 
most már nem annyira.

Egyetértek, a felelősség-elhárítás a 
legkárosabb, minden szinten!

Pálfi Zoltán levele: 
(…) egyetlen sorát sem találom sér-

tőnek, és egy komolyan gondolkodó  ci-
gány ember sem tarthatná annak, de 
ma már szinte annyira „újbeszélünk”, 
hogy teljesen nyilvánvaló dolgokat át-
nevezünk, körülírunk, kerülgetünk, csak 
mert a „PC” (politikai korrektség) dikta-
túrájában élünk, bár még talán annyira 
nem, mint az angolszász országok.  Egy 
kis kerülőként elmondom, bár talán 
Ön is tud róla, hogy Angliában pl. ez 
milyen szánalmas mélységekig jutott. A 
korábban oly tradicionális céges kará-
csonyi partikat egyre kevesebb cégvezető 
meri „bevállalni”, nehogy megsértse az 
egyre több mozlim munkavállalója érzé-
kenységét. És a nem mozlim munkavál-
laló érzékenységéről nem gondolkodik el 
senki? Olaszországban az elmúlt évti-
zedben tömegével betelepült és az olasz 
adófizetők pénzéből lakást, segélyt, 
munkát, oktatást, stb. kapott szomália-
iak követelik, hogy az állami iskolákban 
kerüljön le a feszület a falakról, mert 
„sérti az érzékenységüket”. Bolond, bo-
lond világ, hová vezet ez? 

Visszatérve a cigányokra, én is úgy 
gondolom, hogy csak és kizárólag az ő 
együttműködésükkel emelkedhetnek ki 
a jelenlegi helyzetükből. Mindenképpen 
a 21. századnak megfelelő munkához 
való hozzáállás és a tanulás iránti  el-
kötelezettségük és elszántság az elsőd-
legesen fontos ebben. A meglévő előíté-
letek (amelyek kizárólag tapasztalatból 
táplálkoznak) és a hátrányos helyzetük 
mellett azt hiszem, hogy a többségi tár-
sadalom mégiscsak elfogadó, sőt támo-
gató  álláspontban van a cigányokkal 
kapcsolatban. Én személyesen is  kife-
jezetten örülök  azoknak, akik közülük 
be tudtak illeszkedni a társadalomba, 
iskolába járatják a gyerekeiket,  kemé-
nyen dolgoznak és megbecsülik azt, ami-
jük van, sőt a sikereiknek szinte jobban 
örülök, mint egy nem cigányénak, hiszen 
mindannyiónk érdeke az, hogy ezek az 

Takács Géza
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megütközést kelt, hogy rasszok alapján 
vizsgálták őket, pedig nyilvánvalóan 
mély társadalmi igazságokra lehet fényt 
deríteni ebből. 12-14 éves gyerekeket te-
kintve legjobban az ún. „oriental”, azaz 
kínai, koreai, japán gyerekek teljesíte-
nek, ahol mély gyökerei vannak a tudás 
és a szorgalom tiszteletének. Jól teljesí-
tenek még a fehér gyerekek és az indiai 
szubkontinensről származó bevándorlók 
gyerekei, ahol szintén érték a kemény 
munka és a tanulás. Sajnálatos módon 
nagyon hátul teljesítettek összességében 
az afrikai származású gyerekek, leghá-
tul pedig a karibi gyerekek. Az érdekes 
dolog az, hogy 6-7 évesen még szinte tel-
jesen együtt haladnak, igazi különbség 
rasszok szerint nem tapasztalható. A 
magyarázatot abban találják a 14 éves 
korukra sajnálatosan gyengén teljesítő 
fekete gyerekeknél, hogy az ő szocializá-
ciójukban, társadalmukban egyszerűen 
nem „cool” jó tanulónak lenni, iskolába 
járni, sokkal inkább elfogadottabb és 
„coolabb” az egyfajta szabadság, nem-
törődömség, utcai bandákban való 
szerep(játszás). És itt látok párhuzamot 
az Ön által is megfogalmazottakkal, 
hogy ez a fajta szabadság  a saját ké-
sőbbi szolgaságuk előszobája, hiszen itt 
dől el minden, hogyan indul valakinek 
az élete, mivel töltötte el a jövő építése 
szempontjából nagyon fontos tizenéveit. 
Ha valaki huszonévesen veszi észre, 
hogy a tanulás elmaradása miatt mi-
lyen nehéz helyzetben van a lehetőségeit 
tekintve a munkaerőpiacon, az nagyon, 
de nagyon rossz helyen tapogatózik, ha 
a többségi társadalom előítéleteiben 
keresi a hibát.  Ezért nagyon fontos az, 
hogy a cigányság együttműködjön a se-
gítő szándékkal, partner legyen a saját 
integrációjában, mert látniuk kell, hogy 
nem a többségi társadalomnak tesznek 
ezzel szívességet, hanem ez az egyetlen 
útja annak, hogy minden tekintetben 
egyenrangúak és egyenlő esélyeik legye-
nek. Azonban én úgy látom, hogy az ál-
lam is ludas, különösen a 2002 óta reg-
náló hatalom, mert amíg ezeket a sze-
rencsétleneket ebben a nyomorban tud-
hatja, mindig lesz egy-egy ezer, ötezer, 
tízezer forinttal több, hogy a választások 
előtt bármilyen címen juttasson nekik 
belőle, hogy aztán azok a bizonyos sza-
vazatok „jó” helyre kerüljenek.  Míg egy 
dolgozó, büszke és iskolázott embernek 
már vannak esetleg komolyabb gondola-
tai is a világról...

Sok mindenben egyetértünk. De 
itt-ott tovább finomítanék a meg-
fogalmazásain. Amivel lehet, hogy 
relativizálásba bonyolódom, de hát 

folyton abba bonyolódom úgy is (hiszen 
én csak errefelé látok reményt a tisztá-
zásra). Nem gondolom, hogy a szocia-
lista-liberális kormányzat a nyomorban 
érdekelt, mint ahogy az első polgári 
kormányunkról sem gondolom, pedig 
a cigányok tömegeinek állásvesztése 
abban az első négy évben vált végérvé-
nyessé. 

A politikai korrektség kritikája is 
jogos, ugyanakkor magában véve az elv 
mégis csak egy társadalom önnevelésé-
nek fontos és új találmánya. 

Hogy a szomáliai menekültek az 
olasz iskolában a kereszt miatt zú-
golódnak? Talán túlzás, én is méltat-
lankodom, de hát lehet-e tudni, ez az 
érzékenység nem azoknak a keresztek-
nek az emléke-e, melyek cseppet sem 
a béke és barátság jelei voltak évszáza-
dokon keresztül a világ messzi tájain. 
(Meg közeli tájain.) Hogy a mai kereszt 
közelebb van az eredetéhez, mint va-
laha, azt remélni lehet, de hogy sokáig 
volt távol, tán épp mint tékozló eszme, 
az tudható.

S hogy persze a szomáliaiak jöttek 
Olaszországba, és nem fordítva? Csak-
hogy mégis csak először az olaszok 
mentek Szomáliába, és a legkevésbé 
sem a helyi istenek tisztelete végett.     

A keresztény fehér ember érték-
rendje valaha csalétek is volt, a világ 
rabul ejtéséhez használták. Ennek az 
értékrendnek a mai változata ellenben 
olyan csapda lett, mely magát a túlélő 
kereszténységet, az euroantlanti kul-
túrát is fenyegeti. Lesz mit kibogozni 
gyermekeinknek.   

Horvát Lajos:*
A cigányság problémáját nem lehet 

különválasztani a vidék gondjaitól! Lát-
nunk kell, hogy a kettő szorosan össze-
tartozik.

Minden baj forrása a téeszesítés! A 
kollektivizálással kihúzták a talajt a 
parasztság lába alól, és odáig súlyos-
bodott a vidék állapota, hogy nincs és 
egyre kevesebb lesz a megélhetés lehe-
tősége falun. Mindez a 23. jegyzethez 
fűzött képről és a csatolt hozzászólás-
ról jutott eszembe. Ha átmegyünk a 
határon Horvátország felé, mellbevágó 
a falvak közti kontraszt. Ott a családi 
gazdaságok megtartó ereje és a látható 
jólét, míg nálunk a fiatalok menekülése 
és a már látható szegényedés, pusztulás. 
Általános iskolai osztálytársaim több-
sége elhagyta a falut a városért. Ezért 
van oly sok roma a képen sok iskolában. 
(…)

Egy fontos dologról nem olvastam 
írásaiban!

A cigányság legfőbb problémája nem 
a szegénység, nem a nyomor vagy a tu-
datlanság vagy a lustaság. Az alkoholiz-
mus a fő gond és újabban a drog.

Az alkoholizmust nem állítanám 
szembe a szegénységgel, a nyomorral és 
a tudatlansággal, hiszen édes testvérek. 
De ezzel együtt is igaza van, hogy be-
szélni kellene róla. S hogy gyakran ma-
gában akkora pusztító erő, hogy semmi 
meg nem állíthatja. Az alkoholizmus 
egy olyan pestis, melyet megtanultunk 
mosollyal, elismeréssel, megértéssel, 
szánakozással fogadni. Ez a járvány 
nem testi, hanem lelki úton terjed. 
Igyekszik a kultúra legmélyebb rétegei-
be is beférkőzni, hogy onnan támadjon. 
Másfelől pedig a kultúrát vesztett társa-
dalmi csoportok mindig a legfertőzöt-
tebbek, a legvédtelenebbek ezzel a kór-
ral szemben. Ahol a kocsma a templom, 
és ez manapság könnyen megesik, ott 
valóban arat a halál, a betegség, a nyo-
mor, a tudatlanság, a bűn. És ellenszere 
valójában nincs. Annál fontosabb volna 
tehát ellene védekezni. Csak hát az ivás 
magánügy, miközben az alkoholizmus 
minden következménye, szövődménye 
közügy.

Nagyivó társadalom vagyunk, nagy 
baj, hogy ebben ilyen szoros az össz-
hang magyarok és cigányok között. (Ez 
sem véletlen persze.) A sok alkoholista 
magyar sok egyéni tragédia. A magyar 
társadalom azonban ettől még nem 
rendül meg, ha súlyos tehertétel is ez a 
sok egyéni veszteség. A zárt, munkából 
kihullott romák roncsolt, mentálisan 
védtelen közösségeiben jelen levő al-
koholizmus azonban hatékonyabb, az 
egész közösséget uralja, betegíti, a nem 
ivókat is.

És sajnálom azt, ahogy korábbi le-
velére reagáltam. Nem tudom, hogy 
lett a hangom merev, hideg és elutasító.       
Meglehet, nem találom a személyes 
megvitatás hangját. Szerepelek, úgy 
látszik, pedig ahogy mások szerepeit 
is szóvá teszem, igyekszem megszaba-
dulni a magaméitól is. De hát persze 
aki szétszaladt utakat kötne össze, fel-
oldaná, áthelyezné a torlaszokat, hogy 
megindítsa a szellemi forgalmat, néha 
annak is le kell cövekelnie valahol.   

Most épp a roma ügyben nagy hét 
volt, csütörtökön a Magyar Narancs 
Miczura Mónikát mutatta a címlapon, 
belül nagy riport Zsigó Jenővel, a Roma 
Parlament elnökével, hetek óta megy az 
Iszka utazása című film a mozikban, 
a Budai Várban kortárs roma képző-
művészeti kiállítás, a Casting mindent 
bemutatták szerdán, főszerepben Oláh 

* A név álnév.
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Ibolya, szombaton Debreczeni József-
nek volt nagy cikke a Népszabadságban 
a hibás romapolitikákról, a roma integ-
ráció kudarcát jelző kutatói beszámoló 
egy hetes nagy sajtóvisszhangját szom-
baton Szénási Sándor majd György 
Péter elemezte a Kossuth Rádióban, s 
végül a Gój Motorosok felhívása a roma 
szegénység ügyében slágertéma lett a 
hírügynökségeknél. És sok száz hozzá-
szólást keltő vitát indított a saját hon-
lapjukon. A Kurucinfó mélyen elítélte a 
Gój Motorosok „behódolását”. 

Miközben a kis román-magyar ci-
gányfiú a főváros közepén alázta meg 
az európai kultúrát, 12 éve alatt minden 
lelki szörnyűséget összeszedett, amit 
csak talált ezen a tájon. Odébb néhány 
sarokkal egy középiskolás (alighanem 
cigány) ifjú halálra verte egyik osztály-
társát. Marcaliban pedig egy (meglehet 
részeg cigány) férfi megpróbált meg-
erőszakolni egy idős asszonyt. A hírek-
ben persze nincs cigányozás, a cigányt 
rendes sajtótermék nem mondja, írja le, 
legfeljebb hagyja, hogy kiderüljön. Bűn-
höz származást kötni bűn. 

Viszont bűn forrásait elfedni, az 
meg végzetes hiba.

Kiderült, cigány asszonyunk ma-
lacokat nevel, egy elpusztult már, de 
kettő még jól van. A kukákat járta végig 
pénteken, hogy a száraz kenyeret össze-
szedje az állatoknak. Ez a két kis újévi 
malac hozhatna sok-sok szerencsét. 

29.

Az olaszliszkai tragédiának for-
dulatot kellett volna hoznia a magyar 
közéletben, a magyar közgondolkodás-
ban, s ez által a magyar társadalomtör-

ténetben. Sajnos azonban a magyar elit 
egészen mással volt elfoglalva. Épp dúlt 
egy kormányzati válság, és Olaszliszka 
csak egy zavaró epizód lett, nem lehe-
tett igazán jól hasznosítani a folyó po-
litikai csatában, senki nem vette tehát 
komolyan. Még a köztársasági elnöknek 
sem volt erre bátorsága. Persze, még ha 
eszébe is jutott volna, hogy dolga volna a 
köztársaságot ért tragikus támadás ügyé-
ben helytállni, nem remélhette, hogy ak-
kor és ott bárki megérti, mit tesz.

Mert akkor és ott mindenki aszerint 
ítélt meg éppen mindent, hogy erősíti-e 
vagy tovább zilálja a kormány ostrom-
lott és eléggé meggyengülni látszó állá-
sait.  

Felfüggeszteni a kormányzat elleni 
ostromot, vagy éppen addig hátrálni, 
kormányzati oldalról gyengének mu-
tatkozni, amíg a tragédia közösen meg 
nem tárgyalhatóvá válik, ez – ma is még 
jól érezhető, hogy milyen – képtelen-
ség lett volna. Ez azonban semmi mást 
nem jelent, mint hogy olyan messze 
volt az ország közélete az ország való-
di problémáitól, amennyire abszurdnak 
és valószínűtlennek tűnik a korabeli 
közfigyelem. A közös megrendülés és 
fordulat. Alighanem annak idején még 
álmában sem gondolt arra közszereplő, 
újságírótól politikusig, hogy netán most 
volna fontosabb dolguk, mint megmen-
teni a koalíciót illetve hogy elveszejteni. 
Hogy semmi nincs, ami fontosabb lehet 
a társadalmi békénél. És Olaszliszkán ez 
a béke komolyan veendő, halálos fenye-
getést kapott. A politikai játszótérről 
nem figyeltek. Sajnos az írók, orvosok, 
mérnökök, kereskedők, bankárok infor-
matikusok és más jóemberek sem gon-
dolták, hogy volna tennivalójuk. Túl ke-
vesen voltak Olaszliszkán a temetésen, 
hogy mást feltételezhetnénk. Annyira 

Kép Gilvánfa templomáról a falu honlapján

kevesen, hogy mintha Szögi Lajosnak 
kellett volna restelkednie, hogy ilyen 
felfordulást okozva halt meg.   

Emlékszem, a sajtó balliberális ré-
szében egy Magyar Nemzetbeli dühös, 
keserű, vad, cinikus publicisztika érde-
kesebb volt, nagyobb felzúdulást kel-
tett, érthetően, hiszen tisztán az ellenfél 
hangja volt, mint maga az esemény. 

Ráadásul most már azt gondolom, 
hogy azok a könnygázszagú hónapok 
valamilyen furcsa módon (ezen a kap-
csolaton meglehet hamarosan senki 
sem fog csodálkozni, annyira evidens 
lesz), közvetve, vagy éppenséggel  na-
gyon is közvetlenül, maguk is előidézői 
voltak az eseményeknek. Legalább ab-
ban az értelemben, hogy az általános 
fejetlenség, a közéleti pánik hangulat, 
az elszabadult indulatok okoztak olyan 
vákuumot, hogy a gyűlölet, a bosszú 
szelleme a palackból könnyedén ki-
csusszant.  

Olaszliszka azonban mégis helyet 
követel magának a magyar köztörténet-
ben, és nemcsak mint rendkívüli bűn-
eset. Mivel nem az észhez térés, hát ak-
kor az ész elvesztésének (meglehet vé-
gezetes) útjára való rátérés jelenete volt 
ez. Az úttévesztés jeles pillanata lett, a 
fel nem ismerésé, a meg nem értés fáj-
dalmas jelenete. 

Én igazán annak a férfinak a ma-
gatartását tartom adekvátnak, aki az 
olaszliszkai emlékkoncerten őrjöngve 
a saját arcát tépte, hogy mit tesznek 
velünk magyarokkal. őrjöngésében 
benne volt az a kétségbeejtő felisme-
rés, hogy hát ezt nem látják, nem értik, 
nem fogják föl. Hihetetlen és valószí-
nűtlen, hogy az igazság képviselete mi-
lyen mélyre tud csúszni. És hogy ebből 
mennyi bajunk lesz, az sejthető.   

Mindaz, amit a Magyar Gárda, a 
Gój Motorosok, a Nemzeti őrsereg ma 
jelent, közvetlen következménye az el-
maradt közéleti fordulatnak. Olaszliszka 
a korlátlan és határtalan etnikai gyűlölet 
és szorongás kirobbanása volt. Annak a 
félig igaz és félig hamis vádnak az ideoló-
giai robbanása, hogy a romákat elnyom-
ta és cserbenhagyta az ország. (Ebből a 
cserbenhagyás jórészt igaz, az elnyo-
más egyáltalán nem. Amit nagyon is jól 
szemléltet, hogy a gyilkos közösség épp 
se igazán elnyomottnak, se igazán cser-
benhagyottnak nem tekinthető, nekik az 
ideológia épp elég volt ahhoz, hogy tör-
vényen és társadalmon kívüli jogokkal 
ruházzák fel magukat. A hamis etnika 
önérzet lázadói voltak. Az ellen keltek 
föl, amit úgy szokott fogalmazni Zsigó 
Jenő, hogy népirtás folyik a cigányság 
ellen. Hogy ne volna efféle népirtó bűnö-
zőkkel szemben minden jogos? Hogyne 
volna természetes a bosszú?) 

Takács Géza
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Olaszliszkán az a bomba robban föl, 
amit a roma nyomorúságból segített 
gyúrni az antirasszista butaság, előítéle-
tesség, félelem, szorongás.  

   
Ezek a szervezetek pedig erre a 

gyűlöletre válaszolnak a maguk mód-
ján. Én azt mondom, hogy kultúráltan, 
bármennyire is meghökkentő lehet ez, 
hiszen még csak ijesztegetéssel próbál-
koztak. Nemhogy fasiszták lennének, 
pillanatnyilag ők maguk sem tudják, 
hogy kicsodák. Nagy a szájuk, de nem 
feltétlenül szeretnének fasiszták len-
ni. Ezért masíroznak. Ezért alakítanak 
nyilvános szervezeteket. Ideológusaik, 
támogatóik egy része persze pontosan 
tisztában van azzal, hogy veszedelmes 
politikai-ideológiai határok közelében 
járnak, ők maguk azonban még tör-
vénytisztelők volnának, noha tetszik 
nekik a játék, hogy félelmet keltenek. 
De még korántsem bátrak és elszántak 
az erőszakra. Pezseg a vérük, de még 
egyelőre az interneten és a kamerák 
előtt vadulnak. És az egyenruha való-
jában inkább még moderálja őket, mint 
felszabadítja a gátlásaik alól. Ez még 
szabadidős kísérlet. Még van hátorszá-
guk, még van igazi privát életük és sze-
mélyes vesztenivalójuk. Még egyaránt 
lehetnek a demokrácia harciaskodó, 
nyers kritikusai és ádáz ellenségei is. 

A birkatürelművé, birkaeszűvé és 
nyájszelleművé formálódott magyarok 
unokái, gyermekei.  Jobbféle öntudatra 
vágyakozó új nemzedék. De hát mégis-
csak a karám körül nőttek fel, az a hori-
zont. Mintha megkergült birkák volná-
nak olykor. 

Másfelől pedig az eltékozolt, az el-
vesztegetett, az elcsalt szabadság gyer-
mekei, leromlott, tartásukat vesztett 
iskolákban nőttek föl, korrupt, ügyes-
kedéstől lihegő, csalódott, hazug poli-
tikától bűzlő, kedvetlen társadalomban 
váltak felnőtté.    

Ezekkel a fiatalokkal a magyar köz-
társaság új nemzedéke került politikai 
szerepbe, olyan nemzedék, amelyik 
nem a tanárok, ügyvédek, orvosok, 
pártmunkások, pártvállalkozók serege, 
nem egy elvetélt értelmiségi had, ha-
nem egy lecsúszott Magyarország gyer-
mekei, akik csak magukra számíthattak, 
sem gondolatokat, sem vagyont, sem 
kapcsolatokat nem örököltek.  

A diszkóban ébredtek magyarsá-
gukra, a napi átverések tették őket filo-
zófusokká, a bányatavak adták a távla-
tokat, van szakmájuk, de annak a kul-
túrája sem a kultúrájuk, igazából Wass 
Albert is túl nehéz nekik, a Blikk és a 
nemzeti rapp nyelvét keverik. Élnek, 
amiből lehet, alkalmazkodnak, mert 
muszáj, és egyre dühösebbek. 

TAKÁCS GÉZA (Pápa, 1953.) magyar-történelem szakos tanár. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
végzett Szegeden, 1976-ban. 1981-ben kapott történelem szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen. Az idejét javarészt különböző iskolákban töltötte. Harminc éve ír mindenfélét 
mindenfelé, az Alföldtől, a Hajdú–Bihari Naplótól és a régi Mozgó Világtól az Új Könyvpiacig, az 
Iskolakultúráig és a Kommentárig. 2003-ban jelent meg az Önkonet gondozásában Iskolapróza Egy 
szabad iskola problémái című könyve, majd Kiútkeresők. A cigányok iskolai reményei címmel 2009-
ben jelent meg szociográfiája a Magyarország felfedezése sorozatban. Szerkesztette a Taní-Tani című 
alternatív pedagógiai folyóiratot, s Iskolakép címmel volt egy rövidéletű saját folyóirata. Jelenleg a mo-
nori Kossuth Lajos Általános Iskola tanára. 2013 áprilisától az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője.

És látszik, hogy nyers kiállásuk tet-
szik a rezignált, tanácstalan, összezava-
rodott, megcsalt és csalatkozott polgár-
nak. De még nincsenek cimboraságban, 
még nem kötöttek szövetséget.

Magyarországon sajnos a népi po-
litizálásnak az a hulláma, ami fogékony 
közembereket emelt volna a közképvise-
leti szerepekbe, nem zajlott le, az értel-
miség vitt mindent. Ezek a szervezetek 
azonban nem értelmiségi vállalkozások. 
Még akkor sem, ha megszületésükhöz 
akadtak csalódott politikai, ideológiai 
kalandorok. A Magyar Gárda az ifjú Ma-
gyarország autonóm önszerveződése. 

Sírhatunk. 
Nyilvánvaló volt, hogy a társadalmi 

önszerveződést nem lehet a végtelen-
ségig elhúzni, elcsalni, meghamisítani, 
elfojtani. 

De ez most már majdnem mindegy. 
Ma, az év kezdetén a kormány a 

konszolidációban hisz, és viszolyogta-
tóan hamis minden mondata, gesztusa, 
az ellenzék a népszavazásra készül, és 
szüntelen acsarkodása végtelenül kiáb-
rándító. 

A valódi országban pedig szervez-
kednek a hadak, lesznek újabb felvonu-
lások, zajlik a szellemi felfegyverkezés, 
bizonyára a fizikai is. És nem újnácik 
kis fenekedő hadai ezek, teljes és aligha-
nem gyakran szándékos félreértés tehát 
fasisztázni, hanem frusztrált magyar 
fiatalok sokasága, akik a szabadsággal 
sem nemzetet, sem kultúrát, sem de-
mokráciát, sem mindennapi biztonsá-
got, sem megélhető perspektívát nem 
kaptak, akik olyannyira más országot 
látnak maguk körül, mint amelyikkel a 
hatalom körei vannak elfoglalva, hogy 
honfoglalásra készülnek, belső hon-
foglalásra és honalapításra. Gyakran 
durvák, közönségesek, gyűlölködők és 
kultúrálatlanok, nekik ez a fegyver ada-
tott. Ezt a fegyvert adtuk a kezükbe. A 
köztársasági elnök nem állt szóba velük. 
Ezzel is csak azt erősítette, noha aligha 
tehetett mást, hogy ez nem az ő köztár-
saságuk. Ahogy persze a cigányoké sem.     

Pestről nézve olyan, mintha a 
szegény cigányokat bekerítenék, és az 
apartheid dúlna nálunk. (Ahogy György 

Péter fogalmazott a rádióban nemrég.) 
Vidékről nézve pedig olyan, mintha fa-
luról falura foglalnák el a cigányok az 
országot. És voltaképp mindkét leírás 
igaz, mindkét álláspontot komolyan 
kellene venni, ám az a közös tévedése a 
két szemléletnek, hogy valami ármányt 
feltételeznek, és ez a két álláspontot ösz-
szebékíthetetlenné, egymás ellenfeleivé 
teszi. A jogvédő humanizmus az elcsalt, 
cinikus cigánypolitika ideológiájának 
látszik, és az is lesz, ha nem vigyáz. És 
nem vigyáz. Ahogy a jogos nemzetféltés 
meg faji gyűlölködésnek látszik, és köny-
nyen bele is sodródhat. És sodródik.  

És akkor nincs több szó.

Volt róla a napokban egy film a té-
vében. Hogy nem sikerült karriert csi-
nálnia, noha elkészült végre egy lemeze, 
de azért csak vezeti a pesti villamoso-
kat. Falujabelieknek azért így is ő az 
üdvöske, akit megismert ország-világ, 
aki azért csak meg-megjelenik olykor a 
tévében is. 

Emlékezetes jelenet volt a Mega-
sztárban Varga kiesése, mindenki sírt, 
mint a záporeső, s ezúttal valódi sírás 
volt, megértették, meg lehetett érte-
ni, hogy ez a kedves, mosolygós, elég-
gé mackós fiatal cigány férfi tényleg a 
vágy villamosáról száll vissza mindjárt 
az igazira, a nyikorgósra, a zakatolósra, 
a küszködősre. A csillogóról a kopott 
sárgára. S hogy ez valójában nagyon is 
rendjén van. Varga István maga volt a 
mese. És erről a nagyon fontos meséről 
egy jóravaló film készült. Mindenki lát-
hatta, aki délelőtt, adott félórában kap-
csolgatta ide-oda a tévét, és így ráakadt, 
mert egyébként a film a műsorújságban 
nem volt feltüntetve.

Ezt a filmet nézve egymás vállán 
sírdogálhattunk volna egy kicsit, rossz 
cigányok és rossz magyarok, pláne ak-
kor, amikor az ősz, csöpp nénike, az 
egykori szomszéd kapta a keze közé 
a Pistit, ölelte, mintha az unokáját, a 
rég nem látott gyermeket, hogy anyád, 
hajh, folyton nálunk volt, segített vagy 
jött valamiért. Hogy mennyire örülök, 
hogy látlak még egyszer. 

De ez az élmény valahogy annyira 
tiltva van, mintha tiltva lenne.


