
Mi volt a Baranyai Norma? 

 3 

MARÓTI ANDOR 

Mi volt a Baranyai Norma?  

Nem valószínű, hogy Pécsett ma sokan tudnák, mit jelent a Baranyai Norma. 

Talán még az egyetem andragógia szakán tanulók közt is kevesen ismerik, pedig 

a népművelés-történet tanulságos része volt. Születése kapcsolódott a múlt szá-

zad 30-as évtizedében terjedő falukutató mozgalomhoz. Azzal a különbséggel, 

hogy nem elégedett meg a falvak sanyarú helyzetének feltárásával, segíteni is 

akarta a helyi problémák megoldását. És ami különösen figyelemre méltó: ezt 

egyetemi hallgatók tették. 

A népművelés kiterjedését mutatja a kezdeményezés.1 „Egy Pécs környéki 

községben tartandó előadáshoz társultam legelőször. Vasárnap este, zsúfolt is-

kolateremben került sor társamnak a tarkafoltos tejelő jellemzőiről szóló elő-

adására. Csak erről beszélt, semmi másról. Pedig azért kérték a gazdász elő-

adót, mert a községben száj- és körömfájás járvány dúlt. Ezután következett a 

magyar parasztság 1848 előtti sorsáról szóló előadásom. Negyed óra múlva egy 

kis süldőlány – a tanítóék alkalmazottja – jött az előadói katedrához, és nagy 

zavarban halkan közölte, hogy siessek, mert elkészült. Nem tudtam, hogy mi 

készült el. Talán a kocsi-fogat, mely majd visszavisz bennünket Pécsre. Mindegy. 

Az emberek némán és mozdulatlanul hallgattak, folytattam tehát a mondókámat.  

Újabb negyedóra múlva megjelent az előző kedves jelenség, fokozottabb za-

varban, s arra kért ezúttal, hogy siessek, mert különben kihűl. Nem tudtam, hogy 

mi hűl ki. A hallgatóság türelmetlen megjegyzésekkel szégyenítette ki a teremből 

a suttogó lánykát. 

Előadás után sürgősen hívattak a tanterem mögötti tanítólakásba. Ott vártak 

valami hatan, a ’nadrágosok’. Neheztelőn bár, de kedves mosollyal fogadott a 

háziasszony tanítóné, és elmondotta, hogy sajnálja a várakozást, mert a vacsora 

egészen kihűlt. És vele sajnálkozott az egész társaság, mert erre a vacsorára 

várakoztak. Most értettem csak meg a suttogó lányka szavait, hogy mi készült el, 

és mi hűl ki. A vacsora. Aztán tovább riasztottak a megjegyzések kedvesen, tré-

fálkozva, hogy látszik ’népművelési újdonsültségem’, mert még komolyan veszem 

a parasztot. A szakadék megnyílott. Le kellett ülnöm. ’Tarkafoltos tejelő’ -

gazdász előadótársam már a harmadik fogásnál tartott. Ugyanis négyfogásos 

volt a vacsora, a napi 1000 kalórián alul táplálkozó parasztság gyermekeinek 

tanterme mellett… Célzásomra, mellyel sejtetni akartam kínos helyzetemet, a 

terített asztal mellől azzal vigasztaltak, hogy így megy ez már Árpád apánk óta, s 

ha évente kétszer-háromszor… kijönnek hozzánk, azt meg kell ünnepelni. Pohár-

                                                        
1 Vörös Márton (1960) „A nagy kísérlet” . Gondolat Kiadó, Budapest.  
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köszöntő is elhangzott egy jókedélyű úrtól, emelve poharát, Bacchus serlegét 

Széchenyi ’Nagy Parlagjára’, melyről az előadásomban esett szó. Így keringtünk 

a falusi vásár körhintaján, magunkat szédítve. Mégis sokat köszönhettem ennek a 

vacsorának. Mert ennek emlékében született meg később különös szigorral a 

Baranyai Norma nevű mozgalom.” 
 

Nem véletlenül idéztem hosszan ezt a történetet. Mert ha nem is volt általá-

nosítható, mégis jól jellemezte az akkori idők népművelését. A városi értelmiség 

kirándulását falura, ahol a helybeliek arra szerettek volna választ kapni tőlük, 

hogy miképpen enyhíthetők az életüket nehezítő bajok. Helyette inkább az éle-

tüktől idegen ismereteket kaptak „felvilágosítás” címen. Úgy gondolom, ennek 

tudatában lehet megérteni, hogy mit jelentett ekkor az egyetemi hallgatók nép-

művelési vállalkozása, amely teljesen más szemlélettel, más módszerekkel ke-

reste meg a falun élőket. Olyan fordulat volt ez, amelynek a tanulságai ma is 

megfontolandók. 

Az egyetemisták először 1934 telén indultak el Baranya megye falvaiba. A 

szervezőn kívül ekkor még csak heten vettek részt ebben: orvostan-hallgatók, 

tanárjelöltek. Elhatározták, hogy a falun élők napi gondjaihoz kapcsolódó té-

mákban igyekeznek hasznosítani szakmai felkészültségüket. A problémákat csa-

ládlátogatásokkal derítik fel, úgy, hogy a kiválasztott településen minden csalá-

dot otthonukban keresnek fel, s a velük folytatott beszélgetésből választják ki, 

mit mondanak nekik. Anélkül, hogy ennek kioktató színezete lenne, vagy a 

szakmai kifejezések miatt válna érthetetlenné. E kapcsolatban egyúttal arra is 

figyelni kellett, hogy eloszlassa a bizalmatlanságot, amely minden idegennel 

szemben megmutatkozhat. A bizalom megnyerésének szándéka azonban a ta-

nácsadásnál többet kívánt: gyakorlati segítséget adni, ahol csak lehet. Esetek 

soráról számol be a kezdeményezés történetét leíró könyv, amelyek különösen 

ott válnak érzelmileg megindítóvá, ahol arról olvashatunk, a családlátogatások 

eredményeként az egyetemisták esti előadására gyülekezők zsúfolásig töltik meg 

a községháza termét, és az oda már be nem férők a szitáló esőben az udvaron 

várakoznak, hogy beférhessenek. És ebben a községben a főjegyző szerint „ható-

sági támogatással 15-20 embert is nehezen hozunk össze az iskolán kívüli nép-

oktatás előadásaira”. 

A fiatalok előadásai többnyire a családok életével foglalkoztak egészségügyi 

és nevelési szempontból. Emellett kisebb számban történelmi és irodalmi témák 

is elhangzottak. A cél azonban mindig az volt, hogy az előadás beszélgetéssé 

alakuljon át a helybeliek tapasztalatai alapján. Az egyetemisták 1934 novembere 

és 1935 márciusa közt 11 községet kerestek fel, ahol összesen 181 előadást tar-

tottak. A családvédelmi előadásoknak különösen ott volt nagy jelentősége, ahol 

„egykés-családok” éltek, azaz olyan családok, amelyeknél általános szokássá 

vált, hogy egy gyermeknél többet nem vállalnak. S minthogy a nem kívánt ter-

hesség elhajtása miatt gyakran előfordult, hogy az anya vérmérgezésben meg-

halt, az egyetlen gyermek helyett a család utódlása „egy se” lett. Ez persze in-
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kább a jómódú községekre volt jellemző, másutt a szegénységgel párosuló tüdő-

baj és alkoholizmus volt a probléma. 

A második kísérletre csak hét évvel később, 1941-ben kerülhetett sor. Ezt 

már többhetes előkészítés előzte meg. Itt is a helyi sajátosságokra épült a munka, 

és ez 19 falura terjedt ki, Baranyán kívül Tolna-megyében is. Most már 25 egye-

temi hallgató vett részt ebben a vállalkozásban, az orvostan-hallgatók és tanárje-

löltek mellett joghallgató és mezőgazdász is. Ez az összeállítás lehetővé tette, 

hogy a családlátogatásokon különböző szakképzettségűekből álló csoportok 

jelenjenek meg. A fiatalok felismerhették, a talált problémák értelmezésében 

szaktudásuk egymást egészíti ki. Annak érdekében, hogy ez a komplexitás még 

jobban érvényesüljön, a csoportok váltották egymást, és írásos feljegyzésben 

tudatták a már elért eredményeket, hogy a helyükbe érkező új csoport azokra 

építve folytathassa a munkát. 

Közben olykor megdöbbentő esetekkel szembesültek. Beszámolójuk szerint 

egy orvos nélküli faluban „eszméletlen kisgyermeket talált az egyik csoport. 

Azonnal riadóztatták a faluban dolgozó társaikat. Megállapították, hogy az öt-

éves gyermek az asztalon hagyott üvegből a maradék noha-bort itta ki, s ettől 

eszméletlenségig berúgott; érverése ijesztően félelmessé vált. Az esti előadásra 

nevek említése nélkül…új előadást rögtönzött a két szigorló orvos A gyermek és 

az alkohol címmel, mely ettől kezdve polgárjogot nyert előadásaink között. 

A második kísérletben a résztvevők és a felkeresett falvak számának emel-

kedésén túl két újfajta gyakorlat is jellemzővé vált. Az ismeretbővítő előadáso-

kat néhol szórakoztató célú programok egészítették ki (versmondás, közös ének-

lés), és mindenütt megszervezték a gyermekek délutáni foglalkoztatását. Ez 

utóbbi arra a tapasztalatra épült, hogy a faluba érkező egyetemistákat egyre több 

helyen gyermekek kísérték, illetve az esti előadásokra – a kései időpont miatt 

vagy a témaválasztás miatt – őket már nem lehetett meghívni. Természetesen 

ezeket a foglalkozásokat a gyermekek életéhez kapcsolódó témákkal kellett meg-

tartani, és az alkalmazott módszereknek is hozzájuk kellett igazodniuk. 

A legnagyobb részvétellel az 1943-44-ben megszervezett kísérlet valósult 

meg, Baranya 28 községében, ötezer család meglátogatásával. Az egyetemista 

csoportok két fordulóban vállalták a részvételt, 25 hallgató december közepétől 

január közepéig, újabb csoportok január közepétől március elejéig. Ezt a munkát 

már egyhónapos, tanfolyami előkészítés előzte meg, ezen a részvevők feldolgoz-

ták a Norma követendő szabályait, a családlátogatásokon, esti előadásokon és 

délutáni gyermekfoglalkozásokon alkalmazandó módszereket, megbeszélték 

azokat a témákat, amelyeket – a helyi sajátosságoknak megfelelően – ismertet-

hettek egy kb. 20 perces előadásban. Ez a vállalkozás különös súlyt helyezett a 

nemzetiségi községek felkeresésére, tekintettel a háborús helyzetből származó 

feszültségekre. Olyan összetételű csoportokat alakítottak ki, amelyekben volt az 

adott nemzetiség nyelvét jól beszélő résztvevő. 

Ennek ellenére számítani lehetett bizalmatlanságra, különösen a délszláv la-

kosság körében. Jól példázza ezt az az eset, amelyről az egyik csoport beszámo-

lója így emlékezett meg: „Nemzetiségeink körében igyekeztünk megszüntetni a 
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félreértést, a titokban tartott szomorúságot. Hányszor ült mellettünk annak az 

öreg hercegszöllősi szerb asszonynak az árnya, akinek egyetlen fia Szenttamás-

nál a magyar katonákkal vívott harcban esett el, és aki gyűlölettel nézte váratlan 

bevonulásunkat a házába. És háromnegyed óra múlva sírva kért bennünket, hogy 

ne menjünk még el, mert eddig úgy, mint mi, csak egyetlenegy valaki, a már 

meghalt fia beszélt vele. Amikor pedig távoztunk tőle, egyikünk a zsebében egy 

piros almát talált, melyet az öregasszony úgy lopott be oda, mert tudta, hogy 

nem fogadhatunk el semmit”. 

Volt olyan „jó szándékú tanácsadó”, aki azt ajánlotta, hogy a vegyes lakos-

ságú településeken csak a magyar családokat látogassák meg. Ez azonban a vál-

lalkozásuk „azonnali bukását jelentette volna”. Céljuk a nemzetiségi elhatárolt-

ság feloldása volt. S amikor egy szerb fiú az esti összejövetelen Petőfi versét 

szavalta, az egyetemista csoport egyik tagja tíz percig szerbül beszélt Petőfiről. 

A Norma hitvallása ez volt: „becsüllek, mert ember vagy, mert a hazámban 

laksz, és sajnálom, ha szomorúság ér”. Csak ilyen meggyőződéssel lehetett bele-

élni magukat a felkeresett családok helyzetébe, így lehetett alkalmazkodni ah-

hoz, hogy végül is segíteni lehessen a gondjaik enyhítésében.  

Visszatérve a hercegszöllősi öregasszonynál tett találkozásra, magyarázatot 

kíván a beszámolónak az a része, hogy ajándékot a csoport nem fogadhatott el. 

A Baranyai Norma szabályzatának első pontja – amelyet mindegyik csoportnak 

vállalnia kellett – kimondta, hogy a csoportok „sehol meghívást, ajándékot nem 

fogadhatnak el”. Legfeljebb olyan emléktárgyat, amelynek az erkölcsi vonatko-

zása magasan az ajándék anyagi értéke fölött áll. S még ebben az esetben is vi-

szonozni kellett azt „magasabb értékben”. A szabályzat második pontja szerint 

„féltő gonddal kell őrködni az előadások tárgyi megbízhatóságán és a munka 

erkölcsi tisztasága fölött”. Ehhez kapcsolódott az, mely szerint „nem szabad 

politikai kijelentéseket tenni, amelyeket bármelyik párt saját céljaira felhasznál-

hat”. Ahogyan ebben a politikai nézeteltérések elkerülése volt a cél, a következő 

pont „a vallási, faji, társadalmi szempontok szerinti megkülönböztetést tiltotta”.  

Hasonló elvi alapra épült az a kikötés, hogy csak annyit szabad ígérni, amennyit 

az adott időn belül teljesíteni lehet. S a vállalt feladatok elvégzésében sem külső, 

sem belső tényezők nem akadályozhatnak. A munka egészében, szavakban és 

tettekben személy szerinti felelősséggel tartozik minden résztvevő. Erről nyilat-

kozni, az eredményeket maguknak tulajdonítani nem szabad. Hogy miért érde-

mes így tenni, azt egy helybeli gazda kérése bizonyította a munka kezdetén: 

„Legalább maguk ne csalják meg a népet, meglátják, a nép sose fogja megcsalni 

magukat”. A keserű szavak mögött feltehetően olyan tapasztalatok állhattak, 

hogy a falura látogató úri emberek lenézik a tanulatlanokat, és ha mégis szóba 

állnak velük, akkor azt fensőbbséggel teszik. 

Mi lett később ebből a kezdeményezésből? A vállalkozás elindítója 1944-ben 

elkészítette a Norma országos tervezetét. Javaslatában kidolgozta, hogyan lehet 

bevonni sokkal több fiatalt az egyetemekről, főiskolákról a falvakat segítő nép-

művelési munkába. Elkészült a terv költségvetése is, amely a szállásra, étkezés-

re, utazásra fordítható összegeket tartalmazta a résztvevők tervezett létszámának 
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megfelelően. A terv gyakorlati megvalósítását azonban lehetetlenné tették az 

ország területén lezajló háborús események. Utána pedig senkinek sem jutott 

eszébe, hogy ezt a hagyományt érdemes tovább folytatni. Egészen az ötvenes 

évek végéig, amikor Vörös Márton feljegyzéseinek összefoglalásával elment a 

Gondolat Kiadóhoz, hogy legalább írásban megmaradjon annak az emléke, amit 

a pécsi egyetemista fiatalok tettek a falvak fejlesztéséért. A Kiadó hajlandó lett 

volna megjelentetni ezt a kéziratot, ha a Művelődésügyi Minisztérium ad hozzá 

támogató sorokat, és elismeri annak szakmai jelentőségét.  Akkor a minisztérium 

Közművelődési Főosztályán dolgoztam, és a munkakörömhöz tartozott a köz-

művelődési lapok és kiadványok ügye. Amikor a kézirat hozzám került, és elol-

vastam, felismertem, hogy az nemcsak érdekes dokumentuma a magyar népmű-

velés történetének, hanem módszertani szempontból is kínál tanulságot az aktuá-

lis gyakorlat számára. Ezért nemcsak a kiadását támogattam, de azt is javasol-

tam, hogy a minisztérium kezdeményezze kipróbálását a gyakorlatban. A Köz-

művelődési Főosztály vezetői egyetértettek ezzel, s mindjárt több száz példányt 

rendeltek a készülő könyvből, hogy kiosszák azt azoknak az egyetemi hallgatók-

nak, akik vállalkoznak a „nagy kísérlet” felújítására. Ehhez a minisztérium 

anyagi hozzájárulást is biztosított, ugyan úgy, mint régebben, a fiatalok utazási, 

étkezési és szállás-költségeire. 

Az első vállalkozás 1959 februárjában jött létre 30 egyetemi hallgató részvé-

telével. A részvétel ekkor csak egy hétre korlátozódott, mert az egyetemek a 

vizsgaidőszak után, a második félév kezdetén ennyi időre tudták elengedni hall-

gatóikat. (Akkoriban még kötelező volt ugyanis az előadásokon való részvétel.) 

A munka Baranya-, Hajdú- és Pest-megyében folyt e három megye állami gaz-

daságainak a központtól távol eső üzemegységeiben. Azért így történt, mert a 

Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete állt a kezdeményezés mellé, és segítet-

te annak a megvalósítását. Az egyetemisták nyomort ugyan nem találtak, de 

írástudatlanságot igen, még olyan embereknél is, akiknek papíron néhány osztá-

lyos iskolai végzettségük volt. És láttak olyan könyvtárat, amelynek a könyveit 

csak az iskolások olvasták, a felnőttek közül senki sem. Az orvostanhallgatók a 

higiénia hiányát fedezhették fel nem egy helyen. Akadt gazdaság, ahol coli-

bacilussal fertőzött kutat találtak, s felfedték benne  a fertőző májgyulladás okát. 

A csapokról a fagyás ellen odarakott trágyát kellett eltávolítani, alkalmasabb 

szennyvízlevezetőt, hulladékgyűjtőt ásatni. De sor került más problémák megbe-

szélésére is: a nem egyszer éjszakába nyúló beszélgetéseken főleg a he lyi fiata-

lok faggatták őket és kértek tanácsot életük problémáira. 

A következő évben már falvakba indultak a szerveződő csoportok, ezúttal tíz 

napra a téli vizsgaidőt követő napokban. A résztvevők száma másfél száz körül 

volt, a vállalkozás tehát terebélyesedett. Szélesedett a résztvevők szakmai profil-

ja is, jelentkeztek erre jogászok, közgazdászok, állatorvosok is. A módszer azo-

nos volt az egykor kidolgozott metódussal: a négy fős csoportokba különböző 

szakon tanulók kerültek, érkezésük után a helyszínen előbb családokat látogat-

tak, hogy azután az esti órákban rövid előadásokkal adják át a feltárt problémák-

hoz kapcsolódó ismereteiket. S mintha a régi helyzet ismétlődött volna: az egyik 
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faluba érkező csoportot egy kis gyermek temetése fogadta. Alkoholmérgezésben 

halt meg. Egy helybeli mulatságon itatták le őt a jókedvű felnőttek. És itt is el-

hangzott az egyik esti előadáson az alkohol káros hatásáról szóló ismertetés, 

amelyen a csoport orvostan-hallgatója, részletesen magyarázta el, miért nem 

viseli el egy gyermek szervezete azt az italmennyiséget, amit egy felnőtt még 

elbír. Az előadó egyetlen szóval sem utalt a helyben történt tragédiára, de a jelen 

levők megértették, hogy nekik szól az intelem. Sok tanulságos eseményt élhettek 

még át a falvakat felkereső fiatalok. Megérthették, miért van szükség a tudásukra 

még ezeken a kisebb lélekszámú településeken. Felfedezhették, hogy csak a 

közvetlen emberi kapcsolatokkal lehet igazán segíteni másokat, és az a tudás, 

amit az egyetemen szereznek, csak akkor válhat társadalmi hatóerővé, ha ezek a 

kapcsolatok megvalósulnak. Az is tudatosulhatott bennük, hogy a különböző 

foglalkozásokra készülő értelmiségieknek érdemes össze fogniuk, mert csak így 

képesek megoldást találni az életmóddal párosuló bajokra. 

A következő években tovább folytatódott a „téli népművelési gyakorlat”, az-

az a TNGy, ahogy a szervezők és a résztvevők elnevezték. A szervezést az első 

évek után a Népművelési Intézet oktatási osztálya vette át, a helyszínek kijelölé-

sét és a helyszíni feltételek megteremtését a megyei tanácsok művelődésügyi 

osztályai vállalták. Az elv jó ideig az volt, hogy ezek a csoportok a leginkább 

elmaradott, hátrányos helyzetű községeket keressék fel, és ott segítsenek, 

amennyire csak lehet. Az évtized vége felé azonban különös változás  történt. 

Egyes helyeken szóvá tették, hogy miért avatkoznak bele ezek a fiatalok a helyi 

problémákba, miért teszik szóvá egyik-másik helybeli vezető rossz munkáját, és 

az sem helyes, hogy olyan helyekre mennek, ahol inkább csak bajokkal találkoz-

nak. Valaki kitalálta, hogy ne „népműveljenek”, helyette inkább felméréseket 

végezzenek a helyi állapotokról, és ha már szakmai gyakorlat ez számukra, ak-

kor olyan helyekre menjenek, ahol nagyon jó színvonalat találnak. Kis falvak 

helyett nagy községekbe, kisebb városokba menjenek, mert az lesz számukra 

igazán tanulságos. Ezeken a helyeken a művelődési házakban persze másféle 

programokat találtak, mint amire a kis falvakban szükség lett volna. A műkedve-

lő művészeti csoportok próbái ugyan érdekesek lehettek számukra, de nehezen 

lehetett összefüggésbe hozni a TNGy eredeti céljával: a problémákra építő felvi-

lágosítással. És még kevésbé lehetett ilyen kapcsolatot találni a szórakoztató 

rendezvényeken, az ifjúsági klubokban tartott zenei koncerteken. 

Ezek után a TNGy elvesztette vonzerejét. Az egyetemistákat egyre kevésbé 

érdekelte, talán az anyagi, erkölcsi támogatás is lecsökkent, majd végül a felújí-

tott hagyomány megszűnt. Állítólag ez magyar sajátosság: valami jó kezdemé-

nyezés megszületik, egy ideig virágzik is, azután lelohad a kezdeti lelkesedés, 

hogy a tűz végül teljesen kialudjon. „Szalmaláng” – ahogy ezt valamikor Szé-

chenyi István megfogalmazta. 

Elismerhető, hogy közben megváltoztak a társadalmi körülmények, megvál-

tozott a legtöbb falú arculata, az ott élők helyzete,  életmódja is. Nem valószínű, 

hogy a falujárásnak ez a formája ma felújítható lenne. A tanulságait azonban 

hasznosítani lehetne: azt, hogy szükség lenne a napi élet megoldatlan problémái-
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hoz kapcsolódó tájékoztatásra, szemléletalakításra, hogy ebben a közve tlenebb 

emberi kapcsolatokban kialakítható tapasztalat- és véleménycsere legyen a meg-

határozó. Az sem vált időszerűtlenné, hogy a magasabb szinten képzettek fele-

lősséget érezzenek azért, hogy a tudásukat megosszák azokkal, akik nem része-

sei ennek a tudásnak. Természetesen mindez nem könnyen alkalmazható a gya-

korlatban, de nem is lehetetlen. Ha évtizedekkel ezelőtt kedvezőtlen körülmé-

nyek között meg lehetett tenni, akkor talán ma is meg lehetne találni a megválto-

zott körülményekhez alkalmazkodó változatát. Már csak azért is, mert ami vala-

mikor „ismeretterjesztés” néven átfogta a hazai közművelődés egészét, ma már 

csak nyomokban van meg, például a „Mindentudás Egyetemén”, és néhány város 

szabadegyetemén. Csakhogy ezek az előadások zömében magasabb képzettségű-

ek előtt hangzanak el, akiknek a felkészültsége és az érdeklődése messze van 

azokétól, akikhez a Baranyai Norma szólt. Ők csak a rokonaiktól, ismerőseiktől 

kapnak tanácsot problémáik megoldására, de ez a tapasztalati tudás az esetek 

nagy részében kevésbé hatékony, mint a tudományosan megalapozott. A hazai 

ismeretterjesztés története bizonyítja, hogy voltak olyan kiváló szakemberek, 

akik fontosnak tartották ezen tevékenységet. Csak egyetlen példát említsünk: 

Eötvös Loránd, a nemzetközi hírű fizikus a 19. század utolsó évtizedében elő-

adássorozatot tartott munkásoknak. És nem tartotta rangján alulinak ezt.  

* 

A társadalmi valóság-megismerés minden korban a társadalom fontos értékmérő-

je, bár módszerei közel azonosak, irányultságuk koronként változó.2 Erre a fon-

tosságra és szükségességre hívja fel a figyelmet Maróti Andor Baranyai Norma 

tanulmánya. Alkalmat ad ez arra, hogy emlékezzünk a baranyai, pécsi kezdemé-

nyezések úttörő voltára és mai kapcsolataira. 

Az előzmények a múlt századba nyúlnak, amikor a settlement mozgalom 

megvetette lábát hazánkban is. A settlement a szegény rétegek felmérése nyo-

mán teendő szociális gondoskodás megszervezése, fenntartása. A settlement az 

ipari társadalmi gondoskodás egyik jelentős területe, amelyben sajátos együtt-

működés valósul meg az állam, a gazdasági szervezetek, társadalmi intézmények 

és magánkezdeményezések között. Az 1920-as évek végétől egyre szervezettebb 

munkát3 jellemzi Hirschler Rezső azzal, hogy a settlement-mozgalom szociális 

munka keretében betöltött fő feladatköre: a gondozás. „A gondozás egyetemes, 

valamennyi ember egyéni, családi és közösségi szempontjait figyelembe vevő 

keresztülvitele. A legnehezebb és teljes odaadást kívánó szolgálat, amely nem 

                                                        
2 1945 után a pécsi Sorsunkhoz és a Nemzeti Parasztpárthoz fűződve szerveződött falukutató -

szociológiai csoport. A változásokban új értelmet nyert falukutatás távlatosan szociológiai 

perspektívákat is vázolt. A számos falujárás, felmérés, az újjáépítésben való részvétel mellett 

1947-ben áttekintés jelenik meg az új falukutatás egyes kérdéseiről. Krisztián Béla (1947) Új 

falukutatás. Sorsunk. Pécs. 1947. I-II. 
3 Hilscher Rezső: A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement munka lényege. 

Budapest.1929. 
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kiragadott életrészletekkel áll szemben, hanem magával az egész élettel ."4 A 

trianoni Magyarország a szociális kérdéseket a közigazgatási jellegű szociológia 

útján közelítette meg. Ilyen társadalomfeltárási intézmény volt az 1924-ben ala-

pított Magyar Szociográfiai Intézet, ami, jóllehet nevében hordozta, nem foglal-

kozott szociográfiával. Feladata a közigazgatási, helyi- és államismereti adat-

nyilvántartás, valamint helytörténeti és társadalomtudományi katalógusok és 

bibliográfiák összeállítása volt. Társadalomtudományi szakkatalógusai és szak-

bibliográfiái a nagy világnyelveken, valamint a szomszédos országokban megje-

lent szakirodalmat tartalmazták. Községi adatszolgáltatásai segítségére voltak a 

falukutatásnak, a közigazgatási átszervezéseknek.  Az 1929-i gazdasági világvál-

ság ráirányította a figyelmet a társadalomkutatás szükségességére, ami az értel-

miség egy részét arra ösztönözte, hogy a magyar falut mind jobban megismerje. 

Problémáit, melyek a legsúlyosabbaknak mutatkoztak, az egész társadalom elé 

tárja, orvoslásukon és megoldásukon gondolkodjék. Az 1930-as évektől kibonta-

kozó és szélesülő falukutatást nevezték falukutató mozgalomnak. Pécs a mozga-

lomban elől járt, egyeteméről 1934, 1937-1941 és az 1944 években rajzottak ki 

különböző számban a vidéket felmérő fiatalok, 1944-re született meg a Baranyai 

Norma is. Majd csak évtizedes szünet után került csak sor egy újabb kutatásra. A 

kitüntetett figyelem oka akkor Magyarország agrárjellege, a falusi népesség ma-

gas aránya volt, mert a modernizáció kérdésköre hosszú ideig erőteljesen a falu-

hoz és a mezőgazdasághoz kötődött. 

A Maróti Andor által idézett szerző, dr. Vörös Márton a város értelmiségé-

nek egyik legaktívabb tagja nemcsak a kezdetekben, de az 1945 utáni években is 

képviselte a settlement-munka fontosságát, mint ezt 1945 augusztusában az első 

dél-dunántúli művelődési regionális iskolánkívüli értekezlet elnökeként képvi-

selte majd októberben a „Pécsiek szólnak pécsieknek Pécsről. Pécs a magyar 

város” előadássorozat egyik előadójaként részletezte5. Maróti Andor érdeme, hogy a 

mozgalom éppen lapunkban említődik meg. Az ilyen vizsgálatok kezdeményezé-

se, újrakezdése6 folyamatos, teljes története még nem feldolgozott7. A Kar és 

elődei settlement-munkája 1973-1989 között 64 helyen zajlott – mondhatjuk a 

Baranyai Norma szellemében. (Krisztián Béla) 

                                                        
4 Hilscher Rezső (1937) Ifjúsági Vezető, 1937. I-II. 56-58. / Esély 1990/3. szám/ 
5 Erdődi Gyula (1982) A felszabadulás utáni népművelés tartalmi és módszertani problémái 

Pécsett és Baranyában. Baranyai Művelődés. 1982. 86-92. 

6 Pl. Zám Mária (1994) A Settlement-gondolat időszerűsége Magyarországon Paro-

la.1994.2.12., Hámori Péter (2000) A magyar settlement-mozgalom története. Valóság. 9. 90–

105, Kotics József (2007) A magyar közösségtanulmányok huszadik századi története. Kö-

zösségtanulmány. Szerk. Kovács Éva. Módszertani jegyzet. PTE Kommunikáció- és Média-

tudományi Tanszék. Pécs, Vercseg Ilona (2009) Időszerű-e ma a settlement? Settlement Kon-

ferencia. Budapest, 2009. május 27. Budapest. 
7 T. Kiss Tamás (2007) Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságkutató táborai Magyarországon a 

20. században. Új Mandátum Kiadó. Budapest. 2007. 


