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

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

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

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

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

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

Mátyus Aliz

Hónapok óta Füst Milánt olvasok, mégsem az ő írása szerepel az alábbiakban. 
Kassák Lajost idézem, egy részt a Tisztaság könyvé-ből. 
1925-ben született, vers, 48-as számmal.

Gerendákat támasztani születtünk fa-
lak között mélyen alszik a szegény-
ség
a keselyü elejtette a fekete orsót

lakkdobozokból májusi énekszót épitünk
a szomoruság nehézkes háziállat
a kisgyerek azonban megáll az eltévedt gene-

rális előtt és szabadon engedi játékait
minden ujján karikagyürü a törvények igy ke-

rülnek vissza a napfény alá a tisztaság
medrében terek nevetést hullámzanak

látom a fák növekedését miket az idők vál-
tozásai közben társaim szivébe ültettem

mérnökök szerszámládájából megszületett a
hajnal

aluminiummadarak ülnek a gerendákon
kertben vagyunk a tekintet elindul föl f ö l  a

létrán
a keritésen túl gyékénykosarában ébredezik a

kisded
aki teremteni akar átlát a falakon
acéltenyerek dajkálnak rejtelmek szétmállnak

az ember szeme előtt
hallgasd a fényszekér vágtat.

Mátyus Aliz

Előszó

48



Bevezetés
Az MMIKL vállalása szerint minden év őszén2 el-
végzi a közművelődési statisztika aktuális adatainak 
elemzését; jelen munka a harmadik a sorban. Sajnos, 
mivel az adatok túl későn váltak elérhetővé (a NEF-
MI tájékoztatása szerint internetes közzétételük a 
mozik adatszolgáltatásának késése miatt csúszott), 
szakítanunk kellett a már jól bevált, az MMIKL és 
a megyei intézmények, intézetek együttműködésén 
alapuló módszerrel. Így az idei elemzésben csak a 
számadatokra és az előző évek tapasztalataira tud-
tunk támaszkodni, s le kellett mondanunk az egyes 
megyék közti eltérések ismertetéséről is. Bár az 
anyag így kevésbé átfogó lett, mégis úgy gondoljuk, 
a szakma számára létfontosságú, hogy lássa, az egy-
re nehezedő külső feltételekre hogyan reagálnak a 
fenntartók, az intézmények és a látogatók.

Adatszolgáltatás
2011-ben az előző évi mélyponthoz képest 5%-kal nőtt a 
visszaküldött adatlapok száma, de még így is az elmúlt 
tíz év második legalacsonyabb értékét jelentette (1. sz. 

1  OSAP Jelentés a közművelődési tevékenységet 
folytató szervezetek működéséről, nyilvántartási száma: 
1438. 
2  A 2008-as anyag itt elérhető: http://www.mmikl.hu/
mmi.hu/szin/szin14_5/szin14_5.pdf, a 2009-es pedig 
itt: http://epa.oszk.hu/01300/01306/00107/pdf/

grafi kon). Az időszak elejéhez képest az elmaradás 9%-
ot, a 2006-os csúcsponthoz képest 14%-ot tett ki. Ahogy 
előző évi elemzésünkben jeleztük, a 2009-es nagy-
mértékű csökkenés elsősorban a papíralapúról az 
online adatszolgáltatásra való áttérés következmé-
nye volt, és elsősorban az erre fel nem készült ki-
sebb településeket érintette.3

Az adatlapok számának alakulását megyénként 
vizsgálva igen különböző tendenciákat tapaszta-
lunk. Az előző évhez képest Baranya, Fejér és kü-
lönösen Tolna megye tudott nagymértékű növe-
kedést elérni (1. sz. tábla). Baranya megyében ez 
valószínűleg a – sajnos azóta jogutód nélkül meg-
szűnt – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgal-
mi Központ által az önkormányzatok munkatársai 
számára szervezett képzéseknek volt köszönhető. 
Sajnos négy megyében még a 2009-es mélyponthoz 
képest is jelentősen csökkent a visszaküldött adat-
lapok száma: Hajdú-Bihar (−26%), Győr-Moson−
Sopron (−18%) Szabolcs−Szatmár-Bereg (−16%) és 
Komárom-Esztergom megyében (−15%)

Az adatszolgáltatók száma a 2006-os szinthez képest 
csak Budapesten mutatott jelentős növekedést, s a ha-
gyományosan jó adatszolgáltató nyugat-dunántúli 
régióban tudott szinten maradni, az összes többi me-

3  Talata-Dudás Katalin: A közművelődés helyzete a 
2006–2009-es közművelődési statisztika adatai alapján, SZÍN 
2010. október, 15/5.
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1. sz. tábla: Visszaérkezett adatlapok száma megyénként, 2006−2010

db %
 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 2010/2009
Budapest 116 117 131 152 145 125 95
Baranya 270 259 275 183 254 94 139
Bács–Kiskun 181 162 153 145 151 83 104
Békés 143 129 99 114 111 78 97
Borsod–Abaúj–Zemplén 229 200 267 134 134 59 100
Csongrád 76 56 64 67 66 87 99
Fejér 113 101 94 59 84 74 142
Győr–Moson–Sopron 182 166 164 110 90 49 82
Hajdú-Bihar 105 97 107 90 67 64 74
Heves 172 128 151 142 131 76 92
Komárom–Esztergom 97 112 101 100 85 88 85
Nógrád 113 101 103 92 95 84 103
Pest 229 207 234 225 215 94 96
Somogy 166 174 199 133 144 87 108
Szabolcs–Szatmár–Bereg 154 165 162 131 110 71 84
Jász–Nagykun–Szolnok 126 127 122 115 110 87 96
Tolna 267 246 236 72 194 73 269
Vas 234 238 230 234 241 103 103
Veszprém 271 268 278 268 274 101 102
Zala 311 314 318 335 346 111 103
Mindösszesen 3 555 3 367 3 488 2 901 3 047 86 105

3 258

3 751 3 778
3 555

3 367 3 488

2 901
3 047

3 358

3 661

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500
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1. sz. grafikon: A közművelődési statisztikát beküldő szervezetek számának alakulása (db), 2001–2010
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gyében csökkenést tapasztalhattunk. A legnagyobb visz-
szaesés Győr–Moson–Sopron (–51%), BAZ (–41%) és 
Hajdú–Bihar megyében (–36%) volt látható. Fontos, 
de sajnos a rendelkezésre álló információk alapján 
nem megválaszolható kérdés, hogy a fenti csökke-
nésből vajon mennyi vezethető vissza az adatszol-
gáltatók számának csökkenésére (összevonások, 
megszűnések), s mennyi a megyei intézeteknél-in-
tézményeknél tapasztalható változásokra (átszer-
vezés-összevonás, leépítés).

Az adatszolgáltatók számának változása elté-
rően alakult a különböző nagyságú településeken. 
Az előző évhez képest ugyan kissé javult a hely-
zet a kisebb településeken (a 10 ezer fős kategóri-
áig több adatlap jött vissza), de 2006-hoz képest a 
fővárost és a 3–5 ezer fős településeket kivéve minden 
településkategóriánál jelentős csökkenés volt tapasztal-
ható (2. sz. tábla).

2010-ben a települések 67,1%-áról jött vissza leg-
alább egy adatlap, 2006-ban ez az érték még 78,2% volt. 
A legnagyobb mértékű csökkenést a háromezer fő alatti 
településeknél tapasztalhattuk; az ezer fő alattiaknál 

mindössze 58,9%, az 1–3 ezer főseknél 68,4% volt a 
visszaküldési arány (3. sz. tábla).

Talán a fenti számoknál többet mond az az adat, 
amely azt mutatja, hogy a települések mekkora há-
nyadán folyt olyan tevékenység, amelyről az adat-
szolgáltatási kormányrendelet4 alapján jelentést 
kellett volna beküldeni. Erre az összehasonlításra 
az NKA által fi nanszírozott, az MMIKL által 2010-
ben végzett „A települések közkulturális ellátottsága” 
c. kutatás ad lehetőséget5 az ötezer fő alatti tele-
pülések esetén (továbbiakban „MMIKL kutatás”).

4  288/2009.(XII. 15.) kormányrendelet az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről 
és adatátvételeiről. Ennek 5. sz. melléklete alapján 
adatszolgáltatásra kötelezett: „valamennyi, 
alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató 
önkormányzati, állami intézmény, társadalmi szervezet, 
gazdasági társaság, vállalkozás”. 
5  A telefonos megkérdezésen alapuló kutatásban 
504 településen – több más kérdéskör mellett – azt 
mértük fel, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen 
alkotó művészeti, sport, játék és egyéb klubok–körök 
működtek a településen, milyen (és hány) képzés–

2. sz. tábla: A beérkezett adatlapok megoszlása településnagyság szerint

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 2010/2009

ezer főig 1 261 1 257 1 291 978 1 080 85,6 110,4

1–3 ezer fő 926 885 877 700 739 79,8 105,6

3–5 ezer fő 221 209 239 207 224 101,4 108,2

5–10 ezer fő 216 189 204 190 197 91,2 103,7

10–50 ezer fő 500 441 449 385 382 76,4 99,2

50 ezer fő felett 315 269 296 289 279 88,6 96,5

Budapest 116 117 132 152 145 125,0 95,4

Összesen 3 555 3 367 3 488 2 901 3 046 85,7 105,0

3. sz. tábla: A települések hány %-áról küldtek vissza legalább egy adatlapot?

 2006 2007 2008 2009 2010

ezer főig 69,8 69,4 72,0 54,5 58,9

1–3 ezer fő 85,0 82,8 80,7 66,8 68,4

3–5 ezer fő 90,4 85,6 92,3 84,7 88,5

5–10 ezer fő 95,9 95,9 92,4 92,4 95,7

10–50 ezer fő 96,7 97,6 98,4 98,4 99,2

50 ezer fő felett 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Budapest 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Összesen 78,2 77,0 78,1 64,0 67,1
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A két adatsor összevetése alapján az ötezer fős 
települések 97%-áról kellett volna (legalább egy) adat-
lapnak érkeznie, ezzel szemben csak 63%-áról jött (2. sz. 
grafi kon).

A településnagyság szerinti részletes adatokat 
nézve a mulasztók aránya a településnagyság csökke-
nésével nőtt (4. sz. tábla). Még a legkisebb, ezer fő 
alatti településeknek is szinte mindegyikén (96%) 
folyt valamilyen közművelődési tevékenység, ez-
zel szemben csak 57%-uk küldött be adatlapot. 

tanfolyam, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, művészeti, 
szórakoztató, illetve társadalmi rendezvény, vetélkedő 
és verseny volt. A közművelődési tevékenységek körét a 
közművelődési statisztika adatlapja alapján határoztuk 
meg; idevettük az alkotóművészeti csoportokat, a nem 
sport jellegű és nem iskolai klubokat, köröket, a (nem 
iskolai) képzéseket, tanfolyamokat, ismeretterjesztő 
előadásokat, kiállításokat, művészeti, szórakoztató, 
illetve társadalmi rendezvényeket, valamint a nem sport 
jellegű vetélkedőket, versenyeket. 

Nem volt sokkal jobb a helyzet az 1–3 ezer lakosú 
településeken sem (99% vs. 66%).

Az, hogy egy településről legalább egy szerve-
zet szolgáltatott adatot, még közel sem jelenti azt, 
hogy minden megfelelő tevékenységről van infor-
mációnk; erre a kérdésre a szervezetek tartalmi te-
vékenységének vizsgálatánál fogunk kitérni.

Működési forma
2010-ben a törvényi szabályozás változása6 miatt 
módosultak az adatlap által használt kategóriák: 
megszűnt az önállóan / részben önállóan működő 
6  2010-től a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerint 
megszűnt az önállóan/részben önállóan működő 
költségvetési szervi megkülönböztetés. Megjelent 
viszont (ugyanebben a paragrafusban) két új kategória, 
az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan 
működő költségvetési szerv, melyek a korábbi 
kategóriáknak nem feleltethetők meg egyértelműen.

1,6

1,2

35,9

61,3

nem volt statisztika és
tevékenység sem

statisztika volt, de
tevékenység nem

tevékenység volt, de nem
küldtek be statisztikát

mindkettő volt

2. sz. grafikon: A települések hány %-a adott be közművelődési statisztikát és hánynak kellett volna*

* A 2010-es közművelődési statisztika és az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c.
kutatásának összevetése alapján

4. sz. tábla: A települések hány %-áról küldtek vissza közművelődési statisztikát és hány %-án folyt köz-
művelődési tevékenység

 
Küldtek vissza 2010-ben 

közművelődési statisztikát
Volt közművelődési tevé-

kenység a településen
Az arra kötelezettek hány 
%-a küldött be statisztikát

ezer főig 57,3  95,7 59,9

1–3 ezer fő 65,7  99,4 66,1

3–5 ezer fő 91,7 100,0 91,7

Együtt 62,5  97,2 64,3

* Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján
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költségvetési szervi megkülönböztetés7, megjelent 
viszont két új kategória: az önállóan működő és 
gazdálkodó, illetve az önállóan működő költség-
vetési szerv – ezek a korábbi kategóriáknak nem 
feleltethetők meg egyértelműen. Fennmaradt az 
adatlapban az előző elemzésben jelzett probléma, 
hogy nem egyértelműek a használt kategóriák, ke-
verednek a különböző csoportosítási szempontok, 
a gazdálkodás–igazgatás önállósága és az egy-/
többfunkciósság, hiszen egy többfunkciójú intéz-
mény is lehet önállóan működő és gazdálkodó.8

Mindezekkel a változásokkal és értelmezési 
problémákkal együtt az adatokból jól látszik (3. sz. 
grafi kon), hogy a települési önkormányzatok egyre 
nagyobb arányban látják el közvetlenül ezt a feladatot 
(arányuk az összes feladatellátón belül 49%-ról 
54%-ra emelkedett). E változás mögött – a régebbi 
megyei elemzésekre alapozva – az áll, hogy több 
művelődési ház mint intézmény megszűnt, s az 
önkormányzat látja el a feladatot a polgármesteri 
hivatal vagy esetleg az iskola dolgozóival, kisebb 

7  Sajnos a változások átvezetése az adatlapon 
részleges volt: a fedlapon továbbra is a régi kategóriák 
szerepelnek a gazdálkodás módjánál. 
8  Pl. számos, neve alapján feltehetően többfunkciójú 
intézmény (pl. ÁMK, művelődési ház és könyvtár stb.) a 
„többfunkciójú intézmény szervezeti egysége” kategória 
helyett az önállóan működő, illetve az önállóan működő 
és gazdálkodó intézményeknél szerepel. 

településeken esetenként maga a polgármester. 
A szabályozás változása (és az adatlap nem egy-
értelmű kategóriahasználata) miatt nehezen értel-
mezhetőek az egyéb intézményi formáknál látható 
változások, de a költségvetési intézményi forma és az 
ezzel (legalábbis jogilag) járó működési és gazdálko-
dási önállóság visszaszorulása közvetve kiolvasható az 
adatokból (az összes intézményi forma együttes sú-
lya 28%-ról 19%-ra csökkent. Így például nagyon 
fontos lenne látni a többfunkciós szervezetek szá-
mának alakulását, ez azonban a fent leírt problé-
mák miatt nem lehetséges. A civil és a gazdasági 
szervezetek súlya enyhén növekedett az időszak 
elejéhez képest, ami részben a közszolgáltatási fel-
adatok kiszervezése következménye lehet; ki kell 
azonban emelnünk esetükben mind a működés, 
mind a jelentési gyakorlat hektikusságát.9

Ha csak azokat a településeket nézzük, ahon-
nan mind az öt évben érkezett adatlap, akkor még 
markánsabban mutatkozik meg a települési ön-
kormányzatok szerepének növekedése (2006-ról 
2010-re: 41%-ról 49%-ra), s ezzel párhuzamosan az 
intézményi működés (és önállóság) csökkenése: az 
összes intézményi forma együttes súlya 31%-ról 
20%-ra esett vissza.
9  Ide sorolnánk azt a jelenséget is, hogy a társadalmi 
és a gazdasági szervezetek egy része az önálló 
gazdálkodású és igazgatású intézmény kategóriát jelölte 
be, holott ez csak a költségvetési szervekre vonatkozna. 

3. sz. grafikon: Az adatszolgáltatók megoszlása típus szerint
Bázis: azok a szervezetek, amelyek adtak erre a kérdésre választ
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Személyi ellátottság – szakmai munkakört betöltők
A foglalkoztatottak számának alakulását csak 
2008-tól tudtuk vizsgálni, az adatlap átalakítása 
miatt. 2010-ben az előző évhez képest (amikor pedig 
jóval kevesebben jelentettek) a szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak száma nem változott, 2008-hoz viszo-
nyítva pedig 10%-os emelkedés mutatkozott. A növe-
kedés egyértelműen a vállalkozók számának gyarapo-
dásából adódott (66%), a közalkalmazottaknál10 enyhe, 
1–2%-os csökkenés látszott (5. sz. tábla és 4. sz. gra-
fi kon).

Az adatlap 2010-ben rákérdezett az összes fog-
lalkoztatotton belül a művészeti csoport-, szakkör- 
és klubvezetők számára.11 Számuk eszerint igen 
jelentős volt, majdnem kétezer fő,12 feltételezésünk 

10  A közalkalmazottak legjelentősebb szegmensének, 
az önkormányzat által foglalkoztatottaknak számát 
egy külső adatforrásból, az önkormányzatok 
mérlegbeszámoló adataiból is kontrollálni tudjuk. 2010-
ben a szakfeladat rendjének változása miatt az idősoros 
összehasonlítás problematikus, mindazonáltal a két 
adatforrás hasonló nagyságrendű, 1.800–1.900 fő körüli 
közalkalmazottat jelez az önkormányzatoknál. 
11  Sajnos, a Statisztikai Munkacsoport által kért másik 
kategória, az oktatók száma továbbra sem került be az 
adatlapba.
12  Mivel a művészeti csoportok és a klubok, szakkörök 
száma ennél jóval magasabb, mintegy húszezer volt, 
vélhetően egy vezető több csoportot is vihet, illetve a 

szerint ők tehetik ki a vállalkozók jelentős részét (a 
külön fel nem mért oktatókkal együtt).

A vezetők száma a 2008-as adatnak megfelelő 
szintet mutat, ami az adatszolgáltató szervezetek 
és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban fog-
lalkoztatottak számának csökkenése, s az összevo-
násokra vonatkozó hírek ismeretében nehezen hi-
hető, a jelenség mögött (az előző évhez hasonlóan) 
a kategória változó értelmezése húzódhat meg: 
egyik évben csak az intézményvezetőket sorolták 
ide, míg a másikban a tagintézmény-vezetőket is. 
Az útmutató erre a kérdésre továbbra sem tér ki, 
ezért újra jeleznénk, hogy célszerű lenne egyértel-
művé tenni.

Azt vizsgálva, hogy a települések hány %-án volt 
legalább egy fi zetett, szakmai munkakörben dolgozó, azt 
tapasztaljuk, hogy 2008-ban ez az arány 50,2% volt, 
2009-ben ez az arány jelentősen csökkent, s 2010-ben is 
ezen az alacsonyabb szinten (38,7%) maradt (6. sz. táb-
la). A csökkenés mértéke a kisebb településeken nagyobb 
arányú volt: 2010-ben az ezer fő alattiak csupán ötö-
dén foglalkoztattak legalább részmunkaidős szak-
embert, míg 2008-ban még az egyharmadukon.

A fenti adatokat a korábban már említett 
MMIKL kutatás eredményeivel összevetve azt kapjuk, 
hogy a fenti alacsony értékek sajnos reálisak: eszerint 

vezetők egy másik része nem a vállalkozók, hanem az 
önkéntesek között jelenik meg.

5. sz. tábla: Szakmai munkakört betöltők száma

 2008 2009 2010 2009/2008 (%) 2010/2008 (%)

Munkavég-
zésre irányuló 
jogviszonyban 
állók

teljes munka-
időben

3 210 3 174 3 145 98,9 98,0

részmunkaidőben 1 026 865 998 84,3 97,3

részmunkaidős 
átszámítva

464 391 462 84,4 99,5

teljes+részmun-
kaidős

4 236 4 038 4 143 95,3 97,8

vezető 805 874 822 108,5 102,1

vállalkozó 855 1 567 1 420 182,9 166,1

Összesen, önkéntesek, közhasznú fogl. 
nélkül

5 091 5 603 5 562 110,0 109,3

összesből közalkalmazott 2 122 2 111 2 050 99,5 96,6

összesből művészeti csoport-, szak-
kör-, klubvezető*

na na 1 849 na na

önkéntes, közhasznú fogl. 7 808 7 260 7 737 93,0 99,1

*2010-től
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6. sz. tábla: A települések hány %-án volt közművelődési területen legalább egy (akár teljes, akár rész-
munkaidős) fi zetett dolgozó? Bázis: összes település

 
Nem küldtek 

egy jelentést sem
Küldtek jelentést, 
nincs szakember Van szakember

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
ezer fő alatt 28,1 45,4 41,0 38,3 35,8 40,1 33,6 18,8 19,0
1–3 ezer fő 19,0 33,3 31,9 20,5 16,8 18,7 60,5 49,9 49,4
3–5 ezer fő 6,7 14,4 13,4 13,5 9,6 12,9 79,8 76,0 73,7
5–10 ezer fő 8,0 6,5 4,1 0,7 3,6 2,8 91,3 89,9 93,1
10–50 ezer fő 1,6 1,6 0,8 0,0 0,0 2,4 98,4 98,4 96,7
50 ezer fő felett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Budapest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Átlag 21,9 36,0 32,9 28,0 25,3 28,4 50,2 38,6 38,7

7. sz. tábla: A települések hány %-án volt közművelődési szakember* Bázis: ötezer fő alatti települések

Teljes munkaidős Részmunkaidős
Akár teljes-, 

akár részmunkaidős
ezer fő alatti települések  9  8 17
1–3 ezer fős települések 38 16 52
3–5 ezer fős települések 72 22 83
Összesen 23 12 33

* Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján

2008 2009 2010

4. sz. grafikon: Szakmai munkakört betöltők száma (fő), 2008–2010
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az ezer fő alatti települések 17%-án, az ezer–háromezer 
fő közöttiek 52%-án, s a három–ötezer fősek 83%-án 
dolgozik közművelődési szakember (7. sz. tábla).

A hivatkozott kutatásból az is kiderül, hogy a 
települések 8%-át tették ki azok, ahol volt népmű-
velő, ennek ellenére mégsem szolgáltattak adatot; 
a mulasztók aránya a háromezer fő alatti telepü-
léseken jóval nagyobb volt, mint a három–ötezer 
fősek esetén.

Gazdálkodási mutatók
A gazdálkodási adatok országos szinten sajnos ismét 
használhatatlannak bizonyultak. Ha az adatoknak 
hinnénk, a közművelődési szervezetek gyakor-
latilag három éve jóval többet költenének bevéte-
leiknél (5. sz. grafi kon). Az eltérés különösen két 
megyében volt nagymértékű, BAZ-ban a kiadások 
mintegy 50%-kal haladták meg a bevételeket, míg 
Tolna megyében hasonló mértékű, de ellenkező 
előjelű különbséget tapasztalhattunk.13

Míg a korábbi években legalább az önkormányzati 
fenntartású intézmények, színterek esetén lehetőségünk 
volt az adatok külső forrásból való ellenőrzésére, erre 
idén nem volt mód, az államháztartási körbe tartozó 

13  A problémák okairól lásd az előző két elemzést. 

szervezetek bevételeinek és kiadásainak besorolá-
sát meghatározó szakfeladat-rend változása miatt.14

Bár a változások ismertetése meghaladja e dol-
gozat kereteit, meg kell jegyeznünk, hogy az új sza-
bályozás jóval nagyobb mértékben érinti a közmű-
velődést, mint a kultúra egyéb, jobban körülírható 
területeit, mint a könyvtárak, színházak, levéltárak 
stb. Pozitívnak mondható a közművelődés szemszögé-
ből, hogy számos olyan, korábban leginkább az egyéb 
vagy máshová nem sorolható szórakoztatási és kulturá-
lis tevékenység rubrikáiban megjelenő, de véleményünk 
szerint a közművelődéshez sorolható tevékenységhez 
tartozó kiadásokat–bevételeket (mint pl. a 84119 Nem-
zeti ünnepek programjai, kiemelt állami és önkor-
mányzati rendezvények, 9004 Kulturális műsorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése) külön mutat-
nak ki.15

2010-től a közművelődési tevékenységen belül (már-
mint amit a szabályozás annak vesz) külön szak-
feladat lett a 910501 Közművelődési tevékenységek és 

14  8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási 
szakfeladatok rendjéről
15  Viszont továbbra sem lehet tudni, milyen 
szakfeladatra kell pl. a teleházakra fordított 
önkormányzati kiadásokat írni.
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5. sz. grafikon: A közművelődési szervezetek bevételei és kiadásai (eFt), 2002–2010
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támogatásuk16, valamint a 910502 Közművelődési in-
tézmények, közösségi színterek működtetése17. Ameny-

16  A fenti útmutató szerint: 910501 Közművelődési 
tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok 
iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, 
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú 
cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja 
különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, 
szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, 
a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, 
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák 
közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek 
biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, 
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül 
kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, 
jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban 
közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez 
kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat), 
függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény vagy 
közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e 
meg e tevékenységek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek 
meghatározása más helyen szerepel e szakfeladat-
rendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik.
17  910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi 
közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, 
fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, 
személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító 
okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb 
fenntartású intézmények), valamint a közművelődési 
közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy 
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok 
társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján 
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, 
adott helyen rendszeresen működő intézmények 

nyiben csak az utóbbi szakfeladatba sorolt kiadásokat 
vesszük, akkor jelentős, 32%-os csökkenés mutatkozik az 
előző évhez képest, míg ha mind a kettőt, akkor hasonló 
mértékű (29%-os) növekedés (8. sz. tábla). Nem vilá-
gos, hogy az önkormányzatok milyen kiadásokat 
soroltak az előbbi szakfeladathoz, ezért a változás 
irányáról és mértékéről leghamarabb jövő májusra 
lesz információnk, a következő évi adatok ismere-
tében.

A szakfeladat-rend nagymértékű átalakulása, a 
mutatkozó bizonytalanságok miatt érdemes lehet 
újra feltérképezni, mit is könyvelnek az önkor-
mányzatok pontosan az egyes szakfeladatokra, ho-
gyan értelmezik ezeket.18

Az önkormányzati kulturális kiadások egyik 
fontos stabil forrását jelentette 2010-ig a közmű-
velődési és közgyűjteményi normatíva19; a 2002–
2009-es időszakban számításaink szerint a nevé-
ben megjelölt feladatokra fordított önkormányzati 
kiadások mintegy 8–10%-át fedezte. A fenti idő-
szakot nézve reálértéke 2003 és 2005 között volt a 
legmagasabb, utána csökkent, s 2009-ben a 2002-es 
értéknek már csupán 86%-át tette ki.

A 2010-es évre a korábban önálló közműve-
lődési és közgyűjteményi normatíva beolvadt az 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- 

vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a 
közművelődési intézmények, színterek kialakítására, 
működtetésére elnyert támogatásokat, azok 
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó 
állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és 
kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton 
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, 
felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és 
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei 
arányában meg kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a nem közművelődési intézményben, közművelődési 
közösségi színtérben megvalósuló közművelődési 
tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, 
bevételeket;
– a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális 
intézmény), a művészeti és oktatási intézmények, egyéb 
költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez 
és az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez 
kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.
18  Ld. az MMI korábbi kutatását, Kísérlet a helyi 
önkormányzatok közművelődési és kulturális 
kiadásainak meghatározására, mérlegbeszámolójuk 
alapján Dudás Katalin; 2005. SZÍN 10/1
19  Értékét az adott évi költségvetési törvény 
mellékletében határozza meg az országgyűlés. Mivel 
a települési és a megyei normatíva nagysága együtt 
mozgott, ezért nem tartottuk szükségesnek utóbbit 
külön elemezni.



13

S
T
A

T
IS

Z
T
IK

A
 –

 T
al

at
a-

D
u
d
ás

 K
at

al
in

: 
 A

 k
ö
zm

ű
ve

lő
d
és

 h
el

yz
et

e 
a 

2
0
0
6
-2

0
1
0
-e

s 
kö

zm
ű
ve

lő
d
és

i 
st

at
is

zt
ik

a 
ad

at
ai

 a
la

p
já

n

és kulturális feladatainak ellátásához hozzájáruló 
normatív támogatásba. Összehasonlítva a 2010-es 
összevont normatíva értékét a korábbi külön nor-
matívák összegével, az összevonás nagymértékű 
csökkenést jelentett: a törvényben meghatározott 
feladatok megvalósításához a központi költség-
vetés a korábbi támogatás alig több mint a felével 
(folyóáron 62%-ával, reálértéken 59%-ával) járult 
hozzá e módon. Az összevont normatíva értéke 2010-
ben ugyan jelentősen nőtt az előző évhez képest, de a 
2009-esnek folyóáron is csupán 88%-át tette ki (6. sz. 
grafi kon).

A tartalmi tevékenység vizsgálata
A tartalmi tevékenység vizsgálata során – legalább-
is az ötezer fő alatti települések esetén – módunk 

nyílt rá, hogy az MMIKL kutatásával összevetve 
képet kapjunk arról, hogy a felmért programtípu-
sok, közösségi művelődési formák a települések 
hány százalékán vannak jelen, s a közművelődési 
statisztika mennyire „fedi le” ezeket.20

20  Mivel a két adatforrás eltérő módszerrel (a 
közművelődési statisztika a közművelődéssel 
alaptevékenységként foglalkozó szervezetek írásos, 
elvileg rendszeresen vezetett önbevallásán, az MMIKL 
kutatása pedig egy, a teljes település összes ilyen 
jellegű tevékenységére utólag rákérdező önkéntes 
telefonos interjún), eltérő időtartamra (előbbi a 2010-
es évre, utóbbi pedig a legutóbbi 12 hónapra, kb. a 
2010. májusától 2011. májusáig terjedő időszakra) 
vonatkozóan gyűjtött információkon a alapszik, az adott 
művelődési forma meglétén kívül más jellegű adatok 

8. sz. tábla: Egy lehetséges, de biztosan nem hibátlan összehasonlítás – az önkormányzatok kulturális 
kiadásairól, 2009–2010 (Mrd Ft)

Millió Ft 2010 / 
2009 (%) 2009 2010

Könyvtári tevékenység 21 025 21 540 102

Múzeumok 13 515 14 248 105

Levéltárak 4 762 3 529  74

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk * 17 352 *
129

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése** 28 221 19 138 68

Színházak 28 328 31 602 112

Zene- és táncművészet 4 069 4 338 107

Egyéb művészeti tevékenységek 868 690  79

Állat- és növénykertek, nemz. parkok 3 272 4 328 132

Könyv-, zenemű- és lapkiadás 1 089 1 809 166

Rádió–televízió és műsorszolgáltatás 2 050 2 820 138

Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 14 286 3 765  26
Nemzeti ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények

* 1 949 *

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése * 5 707 *

Kultúra területi igazgatása és szabályozása * 515 *

Nemzetközi kulturális együttműködés * 20 *

Kulturális képzés * 226 *

Jóléti, sport- és kultúratámogatások * 437 *
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, 
megóvása

* 1 874 *

Összesen 121 484 135 889 112

* nincs adat
** 2010 előtt: 92181-5 Művelődési központok, házak és 92182-6 Közösségi színterek tevékenysége együttesen
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6. sz. grafikon: Települési önkormányzatok normatív támogatásai –
településüzemeltetési, igazgatási, közösségi közlekedési, sport- és kulturális

feladatok (Ft/lakos) 2009–2011, folyó és összehasonlító áron (2009=100%)
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7. sz. grafikon: Művészeti közösségek – a tagok számának alakulása, 2001–2010 (fő)
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Alkotó művelődési közösségek
Az alkotó művelődési közösségek esetén az adat-
lap kisebb változásai – mint például a különböző 
művészeti ágak összevonása – ellenére is lehetőség 
volt az adatok hosszabb távú vizsgálatára. 2001-től 
2005-ig a taglétszám kismértékben nőtt, 2006-ban 
viszont nagymértékű, de átmenetinek bizonyuló 
kiugrás jelentkezett21, majd 2009-re visszaállt a ko-

esetében (pl. csoportok száma, taglétszám/résztvevők 
száma) nem vállalkozhatunk összehasonlításra.
21  A 2006-os kiugró érték a fővárosi adatszolgáltatók 
körének változására vezethető vissza: a BMK 
elemzése szerint ebben az évben több olyan nagy 
amatőr művészeti ernyőszervezet került be nagy 
seregszemléinek adataival a rendszerbe, amelyek az 

rábbi enyhe növekedés (7. sz. grafi kon). Összessé-
gében véve a tagok száma az időszak elejéhez képest bő 
harmadával (37%-kal) emelkedett, s 2010-ben mintegy 
240 ezer főt tett ki.

A legnagyobb mértékű növekedést a művészeti cso-
portoknál22 láttuk (63%), majd a népi előadó-művésze-
ti csoportoknál23 (25%), míg a tárgyalkotó népművésze-

előző, illetve a későbbi időszakban nem küldtek be 
jelentést.
22  Színjátszás, vers- és prózamondás, bábozás, 
klasszikus és moderntánc, képző- és iparművészet, fotó, 
fi lm, videó, kórus, énekkar, könnyű- és komolyzenei 
együttes és egyéb
23  Hangszeres népzene, népdalkör, pávakör, néptánc, 
hagyományőrzés és egyéb 

9. sz. tábla: Taglétszám a különböző művészeti ágak esetén, 2001 és 2010

 2001 (fő) 2010 (fő)
2010/2001 

(%)

Színjátszó-, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport 14 301 25 459 178

Bábcsoport 1 723 1 397  81

Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc 39 571 68 805 174

Képző- és iparművészeti csoport 7 242 7 212 100

Fotó-, fi lm-, videó-csoport 3 518 10 055 286

Kórus, énekkar 13 930 22 034 158

Könnyűzenei együttes 2 283 3 930 172

Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb) 4 860 6 972 143

Egyéb amatőr művészeti csoport 10 063 13 118 130

Művészeti csoportok összesen 97 491 158 982 163
    
Hangszeres népzenei csoport 3 165 3 278 104

Népdalkör, pávakör 12 519 18 034 144

Néptáncegyüttes 29 415 29 462 100

Hagyományőrző együttes 7 513 13 903 185

Egyéb népi előadó-művészet 2 305 4 097 178

Népi előadó-művészet összesen 54 917 68 774 125
    
Fazekas 2 288 1 553  68

Faragó (kéreg, fa, szaru, csont, népibútor-készítés, egyéb) 590 599 102

Bőrműves 257 285 111

Fonható szálas anyagmegmunkálók (vessző, csuhé, gyékény, szalma) 1 978 1 069  54

Textil (szövés, nemezelés, csipkeverő, hímző) 5 445 5 704 105

Egyéb komplex népi tárgyalkotó csoportok 13 264 4 497  34

Népi tárgyalkotó összesen 23 822 13 707  58
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8. sz. grafikon: Klubok, körök, szakkörök – a tagok számának alakulása, 2002–2010 (fő)
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9. sz. grafikon: Klubok, körök, szakkörök – a tagok számának alakulása, 2006–2010 (fő)
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ti csoportoknál24 erős csökkenés következett be (–42%). 
Egy másfajta bontásban nézve az adatokat, az elő-
adó-művészeti ágaknál általában növekedést vagy leg-
alábbis szinten maradást láthatunk (kivéve a bábozást), 
míg a tárgyalkotó ágaknál inkább szinten maradást vagy 
csökkenést. A legnagyobb növekedést viszont éppen a 
vizuális művészeti fotó-, fi lm- és videó-csoportoknál 
tapasztalhattuk (+168%) (9. sz. tábla). Érdekes el-
méleti kérdés, hogy a fenti tendenciák mennyiben 
tekinthetők az önreprezentáció felértékelődésének, 
illetve milyen más tényezők játszhatnak a változá-
sokban közre.

Klubok, körök, szakkörök
E rendszeres művelődési formánál meglehetősen 
furcsa kép rajzolódik ki az adatokból: a taglétszám 
2005-ig lassan, de egyenletesen nő, 2006-ban, majd 
2008-ban ugrásszerű növekedés következik be25, 
2010-ben pedig visszaáll a 2006–2007-es szintre (8. 
sz. grafi kon). Összességében véve a tagok száma az 
időszak végén 570 ezer főt tett ki, ami több mint kétsze-
rese volt a 2002-es értéknek.

Az egy csoportra jutó tagok száma nagymérté-
kű ingadozást mutatott: 2006-ban az előző évi 38 
főről 80 főre nőtt, 2009-ben érte el a maximumát 
89 fővel, majd 2010-ben visszaesett egy még min-
dig magasnak mondható értékre, 68 főre. Kérdé-
ses, hogy a fent leírt tendenciákat mennyire tekint-
hetjük valósnak, s mennyiben az adatszolgáltatási 
gyakorlat, az adatszolgáltatók körének ingadozá-
sából következőnek.

Az összes klubon, szakkörön belül az egyes tí-
pusokat csak 2006-tól érdemes összehasonlítani, 
az adatlap változásai miatt. A vizsgált időszakban az 
egyes klubtípusok súlya kissé ingadozott, összességében 

24  Fazekas, faragó, bőrműves, fonható szálas 
anyagmegmunkálók, textil és egyéb
25  A 2009. évi megyei elemzések egy része reálisnak 
tételezte a taglétszám nagymértékű növekedését, míg 
egy másik nézet szerint ehhez az is hozzájárulhatott, 
hogy a közművelődési szervezetek egy jelentős része 
klubformában működtette korábbi képzéseit.

2006-hoz képest 2010-re a nyugdíjasklubok és az érdek-
lődési körök aránya kissé csökkent az összesen belül, de 
így is ezek maradtak a legnagyobb létszámúak, a legki-
sebbek pedig a családiak (9. sz. grafi kon).

Azt vizsgálva, hogy a települések hány százalékán 
működött alkotó művelődési közösség és/vagy klub, kör, 
szakkör, a közművelődési statisztikából és az ötezer 
fő alatti települések szociokulturális ellátottságát 
felmérő MMIKL kutatásból eléggé eltérő képet ka-
punk.26 Ha az utóbbi kutatás mintájába bekerült te-
lepüléseket nézzük, a közművelődési statisztika jóval 
kevesebb helyen jelez ilyen közösséget (51% vs. 75%), az 
eltérés különösen a kisebb településeken jelentős (ezer fő 
alatt: 32% vs. 63%) (10. sz. tábla). A két adatbázist 
összehasonlítva számos, elsősorban a kisebb települé-
seken működő közösség kiesik a közművelődési statiszti-
ka hatóköréből, mert a településről egyáltalán nem adtak 
be jelentést. Elmondható viszont az is, hogy ahonnan 
küldtek vissza statisztikát, ott nem felejtették el „beval-
lani” ezt a tevékenységi formát.

Tanfolyamok, képzések
2010-ben a tanfolyamok, képzések esetében az adatlap 
(újra) változott: az előbbi forma eltűnt, s már csak az 
utóbbira kérdez rá.

2010-ben a saját szervezésű képzésben résztve-
vők száma 2006-hoz képest több mint a hétszere-
sére (9 ezer főről 69 ezer főre) emelkedett. Ez egy-
részt következhet az e formát támogató pályázatok 
hatásából, másrészt pedig abból, hogy a korábbi 
tanfolyamok egy része itt jelenik meg. Az együtt-
működő partnerrel együtt szervezett képzésben 
résztvevők száma 2006-hoz képest a háromnegye-
dére csökkent (22 ezer fő vs. 30 ezer fő).

A külső szervezésű képzésekben résztvevők 
száma 2006-hoz képest drasztikusan csökkent (956 

26  A két művelődési formát jelen összehasonlítás 
során azért kezeltük együtt, mert tapasztalataink 
szerint a felmérés esetében a megkérdezettek számára 
problematikus volt az alkotó művészeti csoportok és a 
művészeti tevékenységgel foglalkozó klubok, körök (pl. 
társastáncklub) elkülönítése.

10. sz. tábla: A települések hány %-án működött alkotó művelődési közösség vagy klub, kör, szakkör?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 32 58  83 51

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést 54 89  91 76

MMIKL kutatás 63 93 100 75



18

S
T
A

T
IS

Z
T
IK

A
 –

 T
al

at
a-

D
u
d
ás

 K
at

al
in

: 
 A

 k
ö
zm

ű
ve

lő
d
és

 h
el

yz
et

e 
a 

2
0
0
6
-2

0
1
0
-e

s 
kö

zm
ű
ve

lő
d
és

i 
st

at
is

zt
ik

a 
ad

at
ai

 a
la

p
já

n

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2006 2007 2008 2009 2010

Saját képzés Együttműködésben sz. Tanfolyamok* Külső képzések

* 2010-től az adatlap nem méri fel a tanfolyamokat

10. sz. grafikon: Képzések, tanfolyamok – a résztvevők számának alakulása, 2006–2010 (fő)*

11. sz. tábla: A települések hány %-án volt képzés, tanfolyam, tréning?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen
Közművelődési statisztika, összes település  3 23 41 18
Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést

 6 36 45 27

MMIKL kutatás 27 53 73 39

12. sz. tábla: A települések hány %-án volt…
(Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján)

Képzések, tanfolyamok, tréningek 39

Oktatást pótló képzések  2

Mindennapi élethez szükséges képzések 34

      Számítógépes képzések 16

      Autóvezetés, KRESZ 19

      Nyelvi képzések 10

      Egyéb, élethez szükséges  2

Szakmai, munkaerő-piaci helyzetet javító képzések  8

Egyéb képzések  3
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ezer főről kevesebb, mint a felére, 419 ezer főre) 
(10. sz. grafi kon).

Mivel szerettünk volna képet kapni arról, hogy 
a teljes felnőttképzésből a közművelődési szer-
vezetek mekkora részt jelentenek, megpróbáltuk 
összehasonlítani a közművelődési és a felnőttkép-
zési statisztika27 számait. A Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Intézet 2011-es elemzése28 alap-
ján a felnőttképzésbe beiratkozottak száma 2007 
és 2010 között több mint a kétszeresére, 287 ezer 
főről 651 ezer főre nőtt. Elvileg így a közművelő-
dési szervezetek 2010-ben szinte teljesen lefedték 
volna a felnőttképzésben résztvevőket (509 ezer fő 
vs. 651 ezer fő). A felnőttképzésben résztvevők szá-
ma azonban – ahogy ezt a hivatkozott tanulmány 
meg is jegyzi – a felnőttképzési statisztikában ki-
mutatottnál jóval magasabb lehet, hiszen az adatot 
szolgáltató felnőttképzési szervezetek a nyilván-
tartottak csupán 16%-át tették ki.

Ha összehasonlítjuk azt, hogy a közművelődési 
statisztika, illetve az MMIKL kutatása szerint az öt-
ezer fő alatti települések hány százalékán volt va-
lamilyen tanfolyam, képzés, tréning, akkor láthat-
juk, hogy a közművelődési statisztika feleannyi helyen 
jelzi ezt a művelődési formát (18% vs. 39%), az eltérés 
az ezer fő alatti településeken kilencszeres volt (3% vs. 
27%) (11. sz. tábla). Az alkotó művelődési közössé-
gektől és a kluboktól–köröktől eltérően itt nemcsak 
az a probléma, hogy számos kisebb település nem küld 
be statisztikát, hanem az is, hogy a közművelődést alap-
tevékenységként folytató szervezetek mellett számos más 
szereplő (óvoda–iskola, civilek, vállalkozók, képző 
központok stb.) is foglalkozik ezzel, ők viszont több-
nyire nem küldenek be közművelődési statisztikát. El-
méletileg, ha ezeket a tevékenységeket a közművelődés 
részének tekintjük, akkor nekik is jelenteniük kellene – 
kérdés, hogy mennyire reális ez az elvárás.

Az adatlap továbbfejlesztésére gondolva még 
azt jegyeznénk meg, hogy – legalábbis az ötezer 
fő alatti településeken – a legelterjedtebb képzé-
sek (autóvezetés/kresz, számítógép-kezelés) nem 
is szerepelnek külön sorként a közművelődési sta-
tisztika adatlapján, a különféle, igen részletesen 
kért szakmai képzések viszont jóval kisebb súllyal 
szerepelnek.

27  OSAP 1665 Adatlap a felnőttképzésről
28  Összeállítás az OSAP 1665 felnőttképzési 
nyilvántartás és az állam által elismert szakképesítések 
vizsganyilvántartása adataiból (2007–2010). Szakmai 
és nem szakmai képzések I: Országos adatok. Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2011. 
március

Ismeretterjesztés
A tudományos ismeretterjesztő előadásokat láto-
gatók száma 2006-ig nőtt (a legnagyobb érték egy-
millió hatszázezer fő volt29), utána erősen visszaesett, 
majd az utóbbi három évben a helyzet egy alacsonyabb 
szinten stabilizálódott. A résztvevők száma 2010-ben 
820 ezer fő körüli volt, ami a 2002-es értéknek mintegy 
háromnegyedét tette ki (11. sz. grafi kon).

A konferenciáknál, tanácskozásoknál30 eltérő dina-
mikát láthatunk: az ingadozás jóval kisebb mértékű 
volt. Bár 2002-höz képest a résztvevők száma a har-
madával emelkedett (189 ezer főről 258 ezer főre), 
az időszak átlagának alatta maradt.

Az ismeretterjesztő előadások és a konferenci-
ák, tanácskozások résztvevőinek együttes száma 
2010-ben bő egymillió fő volt, ami a 2002-es érték 
83%-át tette ki (Melléklet 19. sz. tábla).

A közművelődési statisztika szerint az ötezer fő alatti 
települések 23%-án, míg az MMIKL kutatása alapján 
éppen a kétszer annyi helyen (46%) volt ismeretterjesztő 
előadás (13. sz. tábla). A képzésekhez, tanfolyamok-
hoz hasonlóan itt is sok, más közművelődési tevékeny-
séggel nem foglalkozó szereplő van (önkormányzat/
polgármesteri hivatal, civilek, orvos–védőnő). Az 
MMIKL kutatása alapján a témák közt a minden-
napi élethez kapcsolódóak voltak elterjedtebbek 
(pl. a drog-prevencióval, egyes betegségekkel, gaz-
dálkodással foglalkozóak), a más témájúak jóval 
ritkábban fordultak elő (pl. kultúrával, távoli tájak-
kal, történelemmel foglalkozók).

Kiállítások, műsorok, rendezvények
A kiállítások-rendezvények adatait csak 2006-tól 
tudtuk elemezni, az adatlap változásai miatt. Az 
éves ingadozások országos szinten viszonylag 
csekélyek, 2006-hoz képest mintegy 3%-os növekedés 
látszik a látogatók számában, az adatszolgáltatók szá-
mának csökkenése ellenére. Az egy alkalomra jutó 
résztvevők száma viszont csökkent, 222 főről 196 
főre, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi látogatót az 
intézményrendszer több rendezvénnyel, azaz több 
munkával tud csak behozni, feltehetően a közön-
ség életében jelentkező napi gondok, bizonytalan-
ság miatt csökkenő érdeklődés miatt.

Az egyes rendezvénytípusok közül (12. sz. gra-
fi kon) a kiállításoknál 15%-os csökkenés mutatkozik 

29  A 2006-os kiugrás elsősorban Budapestnek volt 
köszönhető, ezen belül is jórészt egy adatszolgáltatónak, 
mely ekkor látogatói csúcsot, több mint félmillió 
látogatót jelentett, míg a következő években jóval 
kevesebbet.
30 Az adatlap változásai miatt ideszámoltuk a nyári- és 
szabadegyetemeket is.
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11. sz. grafikon: Ismeretterjesztés, konferencia, tanácskozás –
a résztvevők számának alakulása, 2001–2010 (fő)
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a látogatók számának alakulása, 2006–2010 (fő)
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a látogatószámban – azonban tisztában vagyunk 
azzal, hogy e műfajnál a számokat kellő kritiká-
val kell szemlélni. A művészeti eseményeknél ösz-
szességében enyhe növekedés látszik (2006-hoz képest 
+11%); a szórakoztató rendezvényekre pedig a szinten 
maradás volt jellemző. A közösségi rendezvényeknél, 
bár a 2008-as csúcshoz képest elmaradt a látoga-
tók száma, az időszak elejéhez képest 19%-os plusz 
 mutatkozott.

A külső szervezetek által szervezett rendezvények, il-
letve az azokon résztvevők száma 2004 óta visszaesést 
mutat, s a csökkenés különösen nagy volt 2007 és 2008 
között (13. sz. grafi kon). Bár általában véve a csök-
kenés tényét elfogadjuk (a bérbevevő szervezetek 
helyzetének romlása, a közművelődés infrastruk-
túrájának leépülése miatt), véleményünk szerint a 

2007 és 2008 közti zuhanásban az adatlap változása 
is közrejátszhatott: a korábbi részletes lista helyett 
csak egy összesítő soron kérdeztek rá erre a tevé-
kenységre.

A csökkenés azonban az adatlap változatlanul hagyá-
sa óta is folytatódott, a külső rendezvények látogatóinak 
száma a 2008-as érték bő háromnegyedét (78%-át) tette 
ki 2010-ben.

A közművelődési statisztika szerint az ötezer fő 
alatti települések 62%-án, míg az MMIKL kutatá-
sa alapján szinte mindenhol (a települések 96%-án) 
volt valamilyen (akár saját, akár külső szervezésű) 
rendezvény (14. sz. tábla). Az eltérés az adatlapot 
vissza nem küldő települések miatt jelentkezett; 
ahonnan küldtek, ott az esetek nagy részében je-
lentettek rendezvényt is. Mindezzel együtt, az elvi-

13. sz. tábla: A települések hány %-án volt ismeretterjesztő előadás?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 10 28 45 23

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést 16 43 49 34

MMIKL kutatás 36 58 70 46
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13. sz. grafikon: Külső szervezet által szervezett rendezvényeken résztvevők száma (fő), 2002–2010
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leg ide tartozó rendezvények jelentős része nem jelenik 
meg a közművelődési statisztikában, a sok egyéb szereplő 
miatt (civilek, vállalkozók, iskola–óvoda stb.).

Szolgáltatások
A szolgáltatások súlya mind az alkalmak, mind 
pedig az igénybevevők számát nézve igen jelen-
tős. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a korábbi 
évek legtöbb megyei elemzése – bár eltérő okokból 
és előjellel – problematikusnak érezte a szolgál-
tatásokra vonatkozó adatokat.31 Mindehhez még 

31  Egyes megyei intézetek-intézmények szerint a 
szolgáltatások száma a valóságban még magasabb 
lehet, mivel az adatszolgáltatók sok esetben hiányosan 

annyit tennénk hozzá, hogy 2010-ben az adatlap – a 
korábbiaktól eltérően – két rovatra bontotta a tanács-
adás, információs szolgáltatás kategóriát (felnőtt-
képzéshez kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb 
tanácsadás, információs szolgáltatás). Sajnos, ezzel 
az összehasonlítás problematikussá válik: hiába kérde-
zi ugyanazt az adatlap, csak eltérő bontásban, ta-

töltik ki ezt a táblát. Mások viszont úgy látják, számos 
adatszolgáltató teljesen félreértelmezi a táblát és a 
saját rendes (tehát nem külső fél részére szervezett) 
programjait is itt tünteti fel. Jellemző a zűrzavarra, 
hogy az sem egyértelmű, hogy az önkormányzatot e 
szempontból külső (tehát szolgáltatást igénybe vevő) 
szervezetnek kell-e tekinteni.

14. sz. tábla: A települések hány %-án volt ismeretterjesztő előadás?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 51 61  86 62

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést

87 95  95 92

MMIKL kutatás 94 99 100 96

14. sz. grafikon: Az egyes szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása, 2006–2010 (fő)
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pasztalataink szerint a részletesebb lista általában 
az adatok növekedését, az összevonás pedig csök-
kenését szokta magával hozni.

A vizsgált időszakban a szolgáltatásokat igénybeve-
vők száma 9%-kal emelkedett (4,5 millióról 4,9 millió 
főre), az alkalmaké viszont majdnem a háromszorosára 
nőtt (685 ezer db-ról 1,9 millió db-ra). A részletes ada-
tokat nézve látszik, hogy a tanácsadást, információs 
szolgáltatást (amelynél változott az adatlap) és az 
elég megfoghatatlan egyéb szolgáltatásokat kivé-
ve minden más kategóriában jelentősen, mintegy 
24–30%-kal visszaesett az igénybevevők száma (14. 
sz. grafi kon). Az alkalmak számánál még nagyobb 
eltéréseket találtunk az egyes szolgáltatástípusok 
között: míg a tanácsadás – információs szolgáltatás 
esetén ez az adat a háromszorosára, az egyébnél majd-
nem a kétszeresére nőtt, addig a tanulmányutak, szak-
értők, delegációk fogadása esetén a 15%-ára esett visz-
sza. Az információszolgáltatás, illetve a tanácsadás 
esetben az alkalmak és az igénybevevők számának 
egymáshoz viszonyított aránya ellentmondani lát-
szik a napi gyakorlatnak (mármint hogy ezeket a 
szolgáltatásokat – akár személyesen, akár telefo-
non történik – egyszerre általában egy fő szokta 
igénybe venni). E probléma és általában a szolgál-
tatások jelentős súlya miatt érdemes lenne egy cél-
zott kutatást végezni a témában.

Összes látogatás száma
2010-ben a korábban már jelzett módszertani prob-
lémák32 mellett egy újabb jelentkezett az összes lá-
togatás számításánál. A Statisztikai Munkacsoport 
korábban jelezte a NEFMI-nek, hogy az adatfeldol-
gozó programban hibás a külső képzéseknél a résztve-
vőszám kiszámításának módja; azt a többi rendszeres 
művelődési formával megegyező módon kelle-
ne megállapítani (a foglalkozások számát osztva 
a csoportok számával, szorozva az egy csoportra 
jutó átlagos résztvevői létszámmal), nem pedig 
csak a résztvevők számát fi gyelembe venni. Sajnos 
félreértésből adódóan a fenti korrekciót a NEFMI 
a külső rendezvények esetén is alkalmazta, s így 
egy teljesen irreális, 110 milliós látogatószámot kaptunk 
2010-re (15. sz. grafi kon). A látogatások számát az 
előző évek gyakorlatával megegyező módon szá-
mítva (bár ez a módszer sem hibátlan, de legalább 
összehasonlítható adatot ad) 65,7 millió látogató 
lett az eredmény.

A fenti (az évek közti összehasonlítást lehetővé 
tevő) módon számolva a látogatások száma 2006-hoz 

32  A székhely településen kívül végzett tevékenység 
esetleg a fogadó település statisztikájában is 
megjelenhet, a különböző közművelődési szervezetek 
együttműködése (pl. közös képzések, rendezvények) 
duplázódva jelenhet meg a statisztikában.
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15. sz. grafikon: Összes látogatás száma (fő), 2006–2010
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16. sz. grafikon: Az ezer lakosra jutó látogatások száma, 2006–2010
Bázis: azok a települések, ahonnan mind az öt évben legalább egy adatlapot küldtek
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17. sz. grafikon: A látogatások/résztvevők számának változása 2006 és 2010 között (bázisév 2006)
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képest 10%-kal csökkent. Azokat a településeket véve, 
ahonnan mind az öt évben érkezett vissza adatlap, a 
csökkenés mértéke azonos volt.

Arra kérdésre, hogy a településkategóriák kö-
zötti egyenlőtlenségek hogyan alakultak, a jelen-
tők körének ingadozása miatt még a mind az öt 
évben adatlapot beküldő települések esetében sem 
könnyű válaszolni. A 2010-es évet az előző négy 
év átlagához viszonyítva mindegyik kategóriánál 
csökkenést tapasztaltunk. A relatíve legnagyobb 
csökkenés a 3–5 ezer fő (–15%), a legkisebb a 10–50 
ezer fős kategóriában (–9%) következett be (16. sz. 
grafi kon).

Az egyes művelődési formákban résztvevők 
számának alakulását áttekintve (17. sz. grafi kon) 
azt láthatjuk, hogy 2006-hoz képest csak a szol-
gáltatások igénybevevőinek száma nőtt, s a ren-
dezvények, klubok látogatóinak száma maradt 
változatlan, minden más csökkenést mutatott. 
Véleményünk szerint az egyes formák mérésénél 
jelentkező módszertani és egyéb problémákat is 
fi gyelembe véve kissé módosul a kép: az alkotó 
művészeti csoportoknál enyhe növekedés látható 
(itt az összehasonlítás alapjául szolgáló 2006-os év 
„lógott ki” a sorból), a szolgáltatásoknál pedig in-
kább szinten maradás valószínűsíthető, az adatlap 
változásait fi gyelembe véve. Összességében véve a 
rendezvények, a szolgáltatások, a klubok–körök tudtak 
szinten maradni, a művészeti csoportok iránti érdeklő-
dés kissé még nőtt is, az ismeretátadás kötöttebb formái 
(oktatás/képzés, ismeretterjesztő előadások) irán-
ti viszont csökkent. A közművelődési szervezetek egyre 
kevésbé adnak helyet külső rendezvényeknek, képzések-
nek, ami az infrastruktúra terén mutatkozó lemaradás, 
az egyre növekvő konkurencia, s a csökkenő vásárlóerő 
következménye lehet.

Főbb eredmények

1. Ad atszolgáltatás
 – 2011-ben az előző évi mélyponthoz képest 5%-

kal nőtt a visszaküldött adatlapok száma, de még 
így is az elmúlt tíz év második legalacsonyabb érté-
két jelentette. Az időszak elejéhez képest az elma-
radás 9%-ot, a 2006-os csúcsponthoz képest 14%-ot 
tett ki. A nagymértékű csökkenés mögött részben 
az adatszolgáltatók megszűnése-átalakulása áll-
hat, részben pedig – főleg a kisebb településeken – 
az online adatszolgáltatásra való áttérés.
 – Az adatszolgáltatók száma a 2006-os szinthez 

képest csak Budapesten mutatott jelentős növeke-
dést, s a hagyományosan jó adatszolgáltató nyu-
gat-dunántúli régióban tudott szinten maradni, az 

összes többi megyében csökkenést tapasztalhat-
tunk. A legnagyobb visszaesés Győr–Moson–Sop-
ron (–51%), BAZ (–41%) és Hajdú–Bihar megyében 
(–36%) volt látható. Kérdés, hogy a fenti csökke-
nésből vajon mennyi vezethető vissza az adatszol-
gáltatók számának csökkenésére (összevonások, 
megszűnések), s mennyi a megyei intézeteknél-in-
tézményeknél tapasztalható változásokra (átszer-
vezés–összevonás, leépítés).
 – 2010-ben a települések 67%-áról jött vissza leg-

alább egy adatlap, 2006-ban ez az érték még 78% 
volt. A legnagyobb mértékű csökkenés a három-
ezer fő alatti településeknél mutatkozott; az ezer 
fő alattiaknál mindössze 59%, az 1–3 ezer főseknél 
68% volt a visszaküldési arány. Az MMIKL által 
2010-ben végzett „A települések közkulturális el-
látottsága” c. kutatása az ötezer fő alatti települé-
sek esetén azt mutatta, hogy 97%-áról kellett volna 
(legalább egy) adatlapnak érkeznie, ezzel szemben 
csak 63%-áról jött. A mulasztók aránya a telepü-
lésnagyság csökkenésével nőtt. Még a legkisebb, 
ezer fő alatti településeknek is szinte mindegyikén 
(96%) folyt valamilyen közművelődési tevékeny-
ség, ezzel szemben csak 57%-uk küldött be adatla-
pot. A hivatkozott kutatásból az is kiderül, hogy a 
települések 8%-át tették ki azok, ahol volt népmű-
velő, ennek ellenére mégsem szolgáltattak adatot.

2. Működési forma
 – A feladatellátók működési forma szerinti össze-

tételének vizsgálata a települési önkormányzatok 
mint közvetlen feladatellátók szerepének további 
növekedését mutatja, arányuk az összes feladatel-
látón belül 49%-ról 54%-ra emelkedett. A szabályo-
zás változása (és az adatlap nem egyértelmű ka-
tegóriahasználata) miatt nehezen értelmezhetőek 
az egyéb intézményi formáknál látható változások, 
összességében azonban a költségvetési intézményi 
forma és az ezzel (legalábbis jogilag) járó működési 
és gazdálkodási önállóság visszaszorulása olvas-
ható ki az adatokból (az összes intézményi forma 
együttes súlya 28%-ról 19%-ra csökkent. A civil és a 
gazdasági szervezetek súlya enyhén növekedett az 
időszak elejéhez képest, ami részben a közszolgál-
tatási feladatok kiszervezése következménye lehet; 
ki kell azonban emelnünk esetükben mind a műkö-
dés, mind a jelentési gyakorlat hektikusságát.

3. Személyi ellátottság – szakmai munkakört betöltők
 – 2010-ben az előző évhez képest (amikor pedig 

jóval kevesebben jelentettek) a szakmai munkakör-
ben foglalkoztatottak száma nem változott, 2008-
hoz viszonyítva pedig 10%-os emelkedés mutat-
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kozott. A növekedés egyértelműen a vállalkozók 
számának gyarapodásából adódott (66%), a közal-
kalmazottaknál enyhe, 1–2%-os csökkenés látszott. 
Az adatlap 2010-ben rákérdezett a művészeti cso-
port-, szakkör- és klubvezetők számára; számuk 
majdnem kétezer fő volt, feltételezésünk szerint ők 
tehetik ki a vállalkozók jelentős részét (a külön fel 
nem mért oktatókkal együtt).
 – A vezetők száma a 2008-as adatnak megfelelő 

szintet mutat, ami az adatszolgáltató szervezetek 
és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban fog-
lalkoztatottak számának csökkenése, s az összevo-
násokra vonatkozó hírek ismeretében nehezen hi-
hető, a jelenség mögött (az előző évhez hasonlóan) 
a kategória változó értelmezése húzódhat meg: 
egyik évben csak az intézményvezetőket sorolták 
ide, míg a másikban a tagintézmény-vezetőket is.
 – 2008 óta 51%-ról 39%-ra csökkent azoknak a 

településeknek az aránya, ahol legalább egy fi ze-
tett, szakmai munkakörben dolgozót foglalkoztat-
nak. A csökkenés leginkább a kisebb településeket 
érintette: 2010-ben az ezer fő alattiak csupán ötö-
dén foglalkoztattak legalább részmunkaidős szak-
embert, míg 2008-ban még az egyharmadukon. 
A fenti adatokat az MMIKL kutatás eredményeivel 
összevetve azt kapjuk, hogy ezek az alacsony érté-
kek reálisak: eszerint az ezer fő alatti települések 
17%-án, az ezer–háromezer fő közöttiek 52%-án, s 
a három–ötezer fősek 83%-án dolgozik közműve-
lődési szakember.

4. Gazdálkodási mutatók
 – A gazdálkodási adatok országos szinten sajnos 

ismét használhatatlannak bizonyultak. Míg a ko-
rábbi években legalább az önkormányzati fenntar-
tású intézmények, színterek esetén lehetőségünk 
volt az adatok külső forrásból való ellenőrzésére, 
erre idén nem volt mód, az államháztartási körbe 
tartozó szervezetek bevételeinek és kiadásainak 
besorolását meghatározó szakfeladat-rend válto-
zása miatt. 2010-től külön szakfeladat lett a 910501 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, 
valamint a 910502 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése. Amennyiben 
csak az utóbbi szakfeladatba sorolt kiadásokat 
vesszük, akkor jelentős, 32%-os csökkenés mutat-
kozik az előző évhez képest, míg ha mind a kettőt, 
akkor hasonló mértékű (29%-os) növekedés. Mivel 
nem tudni, hogy az önkormányzatok milyen ki-
adásokat soroltak az előbbi szakfeladathoz, ezért a 
változás irányáról és mértékéről leghamarabb jövő 
májusra lesz információnk, a következő évi adatok 
ismeretében.

 – Az összevont normatíva értéke 2010-ben ugyan 
jelentősen nőtt az előző évhez képest, de a 2009-es-
nek folyóáron is csupán 88%-át tette ki.

5. Tartalmi tevékenység
 – Az alkotó művészeti csoportok taglétszáma 2001-

hez képest bő harmadával (37%-kal) emelkedett, 
s 2010-ben mintegy 240 ezer főt tett ki. A legna-
gyobb mértékű növekedést a művészeti csopor-
toknál láttuk (63%), majd a népi előadó-művészeti 
csoportoknál (25%), míg a tárgyalkotó népművé-
szeti csoportoknál erős csökkenés következett be 
(–42%). Egy másfajta bontásban nézve az adatokat, 
az előadó-művészeti ágaknál általában növekedést 
vagy legalábbis szinten maradást láthatunk (kivé-
ve a bábozást), míg a tárgyalkotó ágaknál inkább 
szinten maradást vagy csökkenést. A legnagyobb 
növekedést a vizuális művészeti fotó-, fi lm- és vi-
deó-csoportoknál tapasztalhattuk (+168%).
 – A klubok, körök, szakkörök esetében 2002 óta nagy-

mértékű és nehezen magyarázható ingadozások 
voltak tapasztalhatók a taglétszámban. Összességé-
ben véve a tagok száma az időszak végén 570 ezer 
főt tett ki, ami több mint kétszerese volt a 2002-es 
értéknek. Az egy csoportra jutó tagok száma szin-
tén nagy, nehezen elfogadható mértékű ingadozást 
mutatott 32 főtől 89 főig. A vizsgált időszakban az 
egyes klubtípusok súlya kissé ingadozott, összessé-
gében 2006-hoz képest 2010-re a nyugdíjasklubok 
és az érdeklődési körök aránya kissé csökkent az 
összesen belül, de így is ezek maradtak a legna-
gyobb létszámúak, a legkisebbek pedig a családiak.
 – Az MMIKL kutatása szerint az ötezer fő alatti te-

lepülések 75%-án működött alkotó művelődési kö-
zösség vagy klub, kör, szakkör. A közművelődési 
statisztika e településkategóriában jóval kevesebb 
helyen jelez ilyen közösséget (51%). A kiesés oka 
döntően az, hogy az adott településről egyáltalán 
nem érkezett jelentés; ahonnan küldtek vissza sta-
tisztikát, ott nem felejtették el „bevallani” ezt a te-
vékenységi formát.
 – A tanfolyamok, képzések esetében az adatlap 2010-

ben újra átalakult: az előbbi forma eltűnt, s már 
csak az utóbbira kérdeztek rá. A saját szervezésű 
képzésben résztvevők száma 2006-hoz képest több 
mint a hétszeresére (9 ezer főről 69 ezer főre) emel-
kedett. Ez egyrészt következhet az e formát támo-
gató pályázatok hatásából, másrészt pedig abból, 
hogy a korábbi tanfolyamok egy része itt jelenik 
meg. Az együttműködő partnerrel együtt szerve-
zett képzésben résztvevők száma a 2006-os adat 
mintegy háromnegyedét tette ki (22 ezer fő vs. 30 
ezer fő). A külső szervezésű képzésekben résztve-
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vők száma 2006-hoz képest drasztikusan csökkent 
(956 ezer főről kevesebb, mint a felére, 419 ezer 
főre). Az MMIKL kutatásához képest a közműve-
lődési statisztika feleannyi helyen jelzi ezt a műve-
lődési formát (18% vs. 39%). Itt nemcsak az a prob-
léma, hogy számos kisebb település nem küld be 
statisztikát, hanem az is, hogy ahonnan küldenek, 
ott sem mindig jelentik ezeket a tevékenységeket. 
Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a köz-
művelődést alaptevékenységként folytató szerve-
zetek mellett számos más szereplő is foglalkozik 
ezzel. Elméletileg, ha ezeket a tevékenységeket a 
közművelődés részének tekintjük, akkor az ösz-
szes velük foglalkozó szervezetnek közművelődési 
statisztikát (is) kellene beküldenie – kérdés, hogy 
mennyire reális ez az elvárás.
 – A tudományos ismeretterjesztő előadásokat látogatók 

száma 2006-ig nőtt, utána erősen visszaesett, majd az 
utóbbi három évben a helyzet egy alacsonyabb szin-
ten stabilizálódott. A résztvevők száma 2010-ben 820 
ezer fő körüli volt, ami a 2002-es értéknek mintegy 
háromnegyedét tette ki. A konferenciáknál, tanácsko-
zásoknál az ingadozás jóval kisebb mértékű volt. Bár 
2002-höz képest a résztvevők száma a harmadával 
emelkedett (189 ezer főről 258 ezer főre), az időszak 
átlagától elmaradt ez az érték. A közművelődési sta-
tisztika szerint az ötezer fő alatti települések 23%-án, 
míg az MMIKL kutatása alapján éppen a kétszer 
annyi helyen (46%) volt ismeretterjesztő előadás. 
A képzésekhez, tanfolyamokhoz hasonlóan itt is 
sok, más közművelődési tevékenységgel nem foglal-
kozó szereplő van, akik nem küldenek be jelentést.
 – A kiállítások-rendezvények látogatónak számában 

2006-hoz képest mintegy 3%-os növekedés látszik, 
az adatszolgáltatók számának csökkenése ellené-
re. Az egy alkalomra jutó résztvevők száma vi-
szont csökkent, 222 főről 196 főre, ami azt jelenti, 
hogy ugyanannyi látogatót az intézményrendszer 
több rendezvénnyel, azaz több munkával tud csak 
behozni. Az egyes rendezvénytípusok közül a ki-
állításoknál 15%-os csökkenés mutatkozott, míg a 
művészeti eseményeknél enyhe növekedés (2006-
hoz képest +11%); a szórakoztató rendezvényekre 
pedig a szinten maradás volt jellemző. A közösségi 
rendezvényeknél, bár a 2008-as csúcshoz képest el-
maradt a látogatók száma, az időszak elejéhez ké-
pest 19%-os plusz mutatkozott.
 – A külső szervezetek által szervezett rendezvények, 

illetve az azokon résztvevők száma 2004 óta visz-
szaesést mutat, s a csökkenés különösen nagy volt 
2007 és 2008 között. A 2007 és 2008 közti zuha-
násban az adatlap változása is közrejátszhatott: a 
korábbi részletes lista helyett csak egy összesítő 

soron kérdeztek rá erre a tevékenységre. A csökke-
nés azonban az adatlap változatlanul hagyása óta 
is folytatódott, a külső rendezvények látogatóinak 
száma a 2008-as érték bő háromnegyedét (78%-át) 
tette ki 2010-ben.
 – A szolgáltatásokat igénybevevők száma 2006 óta 

9%-kal emelkedett (4,5 millióról 4,9 millió főre), az 
alkalmaké majdnem a háromszorosára nőtt (685 
ezer db-ról 1,9 millió db-ra). Ez a nagymértékű nö-
vekedés azonban véleményünk szerint legalább 
részben annak köszönhető, hogy a tanácsadási, in-
formációszolgáltatási tevékenységről részletesebb 
adatokat kért az adatlap. A tanácsadást, informá-
ciós szolgáltatást és az elég megfoghatatlan egyéb 
szolgáltatásokat kivéve minden más kategóriá-
ban jelentősen, mintegy 24–30%-kal visszaesett az 
igénybevevők száma. Az alkalmak számánál még 
nagyobb eltéréseket találtunk az egyes szolgálta-
tástípusok között: míg a tanácsadás-információs 
szolgáltatás esetén ez az adat a háromszorosára, az 
egyébnél majdnem a kétszeresére nőtt, addig a ta-
nulmányutak, szakértők, delegációk fogadása ese-
tén a 15%-ára esett vissza. Az információszolgálta-
tás, illetve a tanácsadás esetben az alkalmak és az 
igénybevevők számának egymáshoz viszonyított 
aránya ellentmondani látszik a napi gyakorlatnak 
(mármint hogy ezeket a szolgáltatásokat – akár 
személyesen, akár telefonon – egyszerre általában 
egy fő szokta igénybe venni). E probléma és álta-
lában a szolgáltatások jelentős súlya miatt érde-
mes lenne egy célzott kutatást végezni a témában.

6. Összes látogatás száma, látogatóstruktúra
 – 2010-ben az adatfeldolgozó program hibás mó-

dosítása miatt egy teljesen irreális, 110 milliós láto-
gatószám szerepel a NEFMI online adatbázisában. 
A látogatások számát az előző évek gyakorlatához 
megegyezően számítva (bár ez a módszer sem hi-
bátlan, de legalább összehasonlítható adatot ad) 
65,7 millió látogató lett az eredmény, ami 2006-hoz 
képest 10%-os csökkenést jelentett.
 – Az egyes művelődési formák mérésénél jelent-

kező módszertani és egyéb problémákat is fi gye-
lembe véve a rendezvények, a szolgáltatások, a 
klubok–körök tudtak szinten maradni, a művé-
szeti csoportok iránti érdeklődés kissé még nőtt is, 
az ismeretátadás kötöttebb formái (oktatásképzés, 
ismeretterjesztő előadások) iránti viszont csökkent. 
A közművelődési szervezetek egyre kevésbé ad-
nak helyet külső rendezvényeknek, képzéseknek, 
ami az infrastruktúra terén mutatkozó lemaradás, 
az egyre növekvő konkurencia, s a csökkenő vásár-
lóerő következménye lehet.
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Javaslatok az adatlap és az adatfeldolgozás-közlés módo-
sítására
 – A gazdálkodás módjánál még a régi kategóriák 

(önálló / részben önálló / nem önálló szerepelnek 
az újak helyett (önállóan működő és gazdálkodó / 
önállóan működő / nem önállóan működő).

 – Az adatlap 1. sz. táblázatánál (a tevékenységet el-
látó szervezet működési formája) nem egyértelmű-
ek a használt kategóriák, keverednek a különböző 
csoportosítási szempontok, a gazdálkodás-igazga-
tás önállósága és az egy- és többfunkciósság. Előb-
bire úgyis rákérdez korábban az adatlap, célszerű 
lenne itt csak az utóbbi megkülönböztetésre kon-
centrálni.

 – A munkaügyi létszámadatoknál (7. táblázat) 
célszerű lenne az összes foglalkoztatotton belül 
a művészeti csoport-, szakkör- és klubvezetők 
mellett az oktatók számára is rákérdezni. A ve-

zetők esetében tisztázni kellene, hogy csak az 
intézményvezetők tartoznak ide, vagy a tagintéz-
mény-vezetők is.

 – A képzéseknél (27. és 14. táblázat) egyértelműen 
jelezni kellene, hogy a korábban a tanfolyamok-
hoz sorolt csoportok szerepeljenek-e itt, vagy sem.
 – A szakma számára létfontosságú, hogy korrigál-

ni vagy legalábbis letiltatni, töröltetni lehessen a 
NEFMI rendszeréből és a KSH-nál azokat az adato-
kat, amelyek hibásnak bizonyultak. Itt elsősorban a 
pénzügyi adatokra és az összes látogatás számára 
gondolunk – igen veszélyes lehet, ha a döntésho-
zók a hibás adatok alapján vonnak le következteté-
seket a közművelődés helyzetéről. Jelenleg a NEF-
MI honlapján szereplő, tehát hivatalos adatokból 
az látszik, hogy a nehézségek ellenére minden a 
legnagyobb rendben, a területre dől a pénz és a lá-
togatók száma egyre csak nő…



A köztudatban élő kultúrafelfogás kétségbe vonása
Az újságokban, a rádióban, a televízióban maka-
csul tartja magát nálunk az a meggyőződés, hogy 
a kultúra az irodalommal és a művészetekkel azo-
nos. Azaz minden hozzátartozik, ami vers, regény, 
színmű és fi lm, zene és tánc, festészet, szobrászat, 
de nem tartozik hozzá az ember formálta környe-
zet, az emberi beszéd és viselkedés módja, a társas 
életben elterjedt szokások. Annak ellenére, hogy ez 
utóbbiak is jellemzőek az emberi életre, és megha-
ladják a természetet, pedig ez a többlet eredetileg 
a kultúra sajátos vonása volt. Ebből következik, 
hogy a kultúra – ebben a szűk értelemben – nem 
is fogja át az emberi élet egészét, és nem létszük-
ségletünk. S ha így van, akkor érthető, miért látszik 
fontosabbnak egy társadalomban az anyagi fejlő-
dés, a gazdaság, a közélet, a politika, a közigazga-
tás, a közlekedés, az egészségügy, és még a sport 
is, és miért lesz mindezekhez képest kevésbé jelen-
tős a kultúra. Ha azután a művészeti alkotásokkal 
azonosítottuk, akkor a kultúra is már inkább csak 
az alkotók ügye lesz, a többi emberre annyiban tar-
tozik, hogy közönségként hajlandók-e ismerkedni 
amazok teljesítményeivel.1

Ebbe a képbe nehezen illeszthető be egy foga-
lom, amelynek a kultúrához tartozását nem szok-
ták kétségbe vonni: a hagyomány. Általában a pa-
raszti kultúrával azonosítják, ami ma mindinkább 
csak muzeális kincs, még akkor is, ha színpadokon 
mutatják be zenei és táncos értékeit. Eredetileg 
azonban ez a kultúra nem színpadi produkcióra 
jött létre. Szerves egységben kapcsolódott az em-
berek mindennapi életéhez, akár a tárgyait, eszkö-
zeit, akár a szellemi termékeit nézzük. A népi fara-
gás, a népi viselet nem kiállításra készült, a népdal, 
népzene és népi tánc nem belépődíjas előadásokon 
volt eredetileg látható, és ez az esemény sem kü-
lönítette el az előadókat közönségüktől, mert min-
denki egyszerre volt résztvevő, még akkor is, ha 
éppenséggel csak nézte, hogy mások mit tesznek. 
Persze megállapítható, hogy a hagyomány a kul-
1 E. Sz. Markarjan „A marxista kultúraelmélet 
alapvonalai”. Kossuth Könyvkiadó, 1971. 27. o.

túra múltja, és a jelene már egészen más. Ám kér-
dés, hogy ezzel elveszítette-e kapcsolódását az 
életvitelhez, és hogy ami ma a művészeti progra-
mokon kívül található, az kultúra nélküli-e? Mielőtt 
erre próbálnánk válaszolni, állítsuk szembe egy-
mással a hagyományban megtestesülő kultúrát a 
művészetre korlátozódó mai kultúrával, s nézzük 
meg az eltérő vonásaikat. Az életmódhoz kapcsolódás 
megléte és hiánya csak egyike a köztük lévő kü-
lönbségnek. Az is közvetlenül érzékelhető, hogy 
a népi kultúra közösségi jellegű, míg a művészetre 
korlátozódó egyéni. Alkotóit nem véletlenül tart-
ják zseniális tehetségeknek, előadóit pedig sztá-
rokként népszerűsítik. A művészetet befogadókat 
közönségnek mondják, ami nagyobb száma miatt 
sem válhat közösséggé, de azért sem, mert alkalmi-
lag verődik össze, nem egymást ismerő, egymással 
együttműködő emberek csoportosulása. A hagyo-
mányról azt is mondják, hogy nem változik; a mű-
vészeti kultúra lényege viszont épp a változtatás, az 
eredetiség, még akkor is, ha klasszikus értéket mu-
tat be, de a kivitelezését gyakran igyekszik megújí-
tani. Persze tény, hogy a népi kultúra sem marad 
teljesen változatlan az idők során. Az ismétlődő 
átadás–átvétel közben az eredetihez képest eltérés 
mutatkozhat, főként azért, mert a mű nincs rögzít-
ve (a dal lekottázva, a tánc leírva), így különböző 
változatok alakulhatnak ki ugyanarról; az újraal-
kotó beleviheti saját érzéseit, ami – legalábbis az 
előadás módjában – valamennyire mégis egyénivé 
teszi az eseményt. Miért mondjuk mégis „közössé-
ginek” ezt a kultúrát? Nem azért, mert az emberek 
csoportosan alkotnak valamit, hanem azért, mert 
a „szerző” mindig ismeretlen marad, és műve a 
folytonos átadás–átvétel következtében mégiscsak 
csiszolódik, tehát mások is hozzájárulnak annak a 
formájához. Arról nem is szólva, hogy a mű min-
dig valamely közösség érzéseit és szükségleteit 
fejezi ki, és nem az alkotó személyes véleményét.2

2 A.L.Kroeber – C. Kluckhohn: Culture. A Critical 
Review of Concepts and Defi nitions. Vintage Books, 
New York, 1952.
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Bármennyire is kétségtelen a folklorisztikus 
hagyomány elhomályosulása, fokozódó háttérbe 
szorulása, eltűnése a „városi” kultúra terjedése 
miatt, sajátosságai mégsem tűnnek el teljesen. Ha-
gyományok ma is léteznek, például a társas élet 
formáiban, az ünnepek megülésében, a családi 
nevelés szokásaiban. Igaz, két dolgot nem szabad 
összekeverni hasonlóságuk ellenére sem: a hagyo-
mányt és a szokást. Az ismert meghatározás szerint 
hagyomány az, amit az idősebbek adnak át a fi ata-
loknak, és ők azt nemcsak követik, de tovább is ad-
ják másoknak. Egy szakértői vélemény szerint ha-
gyománnyá azonban csak akkor válhat valami, ha 
legalább három nemzedéken át fennmarad.3 Ám 
még ez esetben sem biztos, hogy nem egyszerűen 
tovább élő szokásról van szó. A két fogalom kü-
lönbsége abban is kifejezhető, hogy a szokás soha-
sem közösségi, a hagyomány azonban az. Szokássá 
válhat valakinek az életében a dohányzás, a reggeli 
kávéivás, és ez még akkor sem hagyomány, ha má-
sok utánzása révén vált valakinél állandó cselek-
véssé. A hagyomány egy közösség egészére jellemző, 
a szokás az egyén elhatározásából válik gyakorlattá. 
A kettő hasonlóságát és bizonyos fokú rokonságát 
a példa automatikus (megfontolás nélküli) átvétele 
idézi elő, ami lehetővé teszi téves azonosításukat.

A különbség érzékeltetésére megemlíthető egy 
érdekes történet, amelyről Csányi Vilmos számol 
be Az emberi viselkedés című könyvében.4 Egy nem-
zetközi konferencia résztvevője mondta el, hogy 
egy fi atal női ismerőse furcsán készíti az egybe-
sült húst. Megsózza, fűszerezi, de mielőtt a sütőbe 
tenné, levág a végéből egy vastag szeletet, és azt 
a többi mellé helyezi. Amikor az elbeszélő elő-
ször látta ezt, megkérdezte, miért így teszi? Az ifjú 
hölgy azt mondta, nem tudja, de az anyja is min-
dig így készítette. A kérdezősködő megkereste 
az anyát, aki ugyanezt válaszolta. S minthogy élt 
még a nagymama, ő meg is adta a magyarázatot a 
különös eljárásra: „Tudod, fi am, amikor régebben 
húst akartam sütni, csak kis tepsim volt, nem fért 
bele az egész comb, ezért le kellett vágnom a végét, 
hogy beleférjen”. Nos, erről az indoklásról a család 
két fi atalabb tagja már nem tudott, ők egyszerűen 
csak követték a mama praktikus eljárását, noha ne-
kik már volt nagyobb tepsijük. A három nemzedé-
ken át követett eljárás azt a látszatot kelti, mintha 

3 E. Shils: A hagyomány a jelenben élő múlt. 
A „Hagyomány és hagyományalkotás” c. kötetben. 
Szerk.: Hofer F. – Niedermüller P. MTA Néprajzi Kutató 
Csoport, 1987. 33. o.
4 Csányi V.: Az emberi viselkedés. Sanoma Kiadó, 2006. 
163. o.

ez is hagyomány lenne. A különös cselekvésmód 
azonban itt megmaradt három ember között, nem 
vált közösségivé, ezért ezt csak szokásnak lehet 
 nevezni.

Csányi megjegyzi, hogy az ilyen utánzás-
nak nagy szerepe van még a nyelvhasználatban, 
s ugyanígy a mindennapi élet gyakorlatában is. 
Ugyanis „az imitáció azt biztosítja, hogy legtöbb-
ször olyan mozdulatot teszünk, ami valakinél 
egyszer már bevált, és csak akkor változtatunk tu-
datosan, ha arra valóban szükség van”.5 E példa 
alighanem jól érzékelteti: a szokást anélkül követik 
az emberek, hogy tudnák, miért érdemes úgy ten-
ni. Hagyománnyá azonban ez csak akkor válna, ha 
az eljárás szélesebb körben terjedne el. Ezzel páro-
sulhat, hogy a hagyományt követők a közösséghez 
tartozás tudatát is vállalják, amit nem egyszer az is 
erősít, hogy a cselekvés módja szimbolikus jelentést 
kap, azaz valamilyen többletjelentést rejt magában. 
A szokásnál ez nem fordul elő. A szokásban azon-
ban megőrződhetnek a kultúra elemei, például a 
divat követésében. Divatról nemcsak a ruhavise-
letnél lehet szó, hiszen magatartásformák, szólás-
módok, tevékenységek is válhatnak divatossá. Ám 
amíg a hagyománynak tartós élete van, a divat lé-
nyege éppenséggel az, hogy „hamar kimegy a di-
vatból”. Divatossá csak az válhat, ami újdonságnak 
látszik, és alkalmat kínál arra, hogy magunkat má-
soktól (a többségtől) megkülönböztessük. Ellent-
mondása azonban az, hogy a divatkövetésben tö-
megessége miatt inkább mégis az egyéniség és az 
eredetiség elvesztése lesz jellemző, ezért a régebbi 
divatot fenntartók könnyen válnak mások szemé-
ben nevetségessé.

A hagyomány és divat ellentéte tárja fel a kul-
túra társadalmi jellegének átalakulását: az elsőben 
a változatlanság, a másodikban a folytonos változás 
lesz az értékmérő. Ennek ellenére mindkettő kultu-
rális jelenség. Ahhoz, hogy ezt bizonyítani tudjuk, 
magyarázatot kell találnunk arra, mi volt a kultúra 
fogalmának eredeti jelentése, és ez hogyan és miért 
változott meg az idők során. A magyarázat azon-
ban csak úgy lehet igazán meggyőző, ha a kultúrá-
val foglalkozó fi lozófi ára épül, mert az képes mély-
ségében feltárni a folyamat lényegét. Így kereshető 
válasz arra a kérdésre, hogy miért is lesz a kultúra 
állandóan változó, és miért veszti el közben kap-
csolódását az emberek életmódjához.

A kultúra fogalmának beszűkülése
Egy elgondolkoztató ellentmondást találunk, 

amikor a kultúra fogalmának eredetét keressük. 

5 Ugyanott 164. o.
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Tudjuk, hogy latin szóból származik, de az ókor-
ban ez a fogalom egészen mást jelentett, mint ma. 
A megművelt földet jelentette, beleértve magát a 
tevékenységet is, ami azt létrehozta. E fogalom-
nak semmi köze nem volt akkor a művészethez, 
noha ekkor is létezett művészet, és használták a 
megnevezését is. A fogalom másik ellentmondá-
sa, hogy modern értelemben vett használata jóval 
későbbi, mint maga a kultúra. Azt általában egy-
idősnek tekintik az emberiséggel, arra hivatkozva, 
hogy egyedül az embernek van kultúrája, ő hozza 
létre, ő értékeli, ő használja. Ám a kultúra fogalmá-
nak értelmezése csak az időszámítás utáni a 17–18. 
századra tehető. S ekkor már nem a megművelt 
földre vonatkozott, hanem az emberi életre, az 
emberi természet átalakítására. Első felbukkanása 
még érzékelteti e kettő összefüggését. Amikor az 
angol Francis Bacon a 17. század közepén felidézi 
az ókori irodalomból Vergilius Georgica című írá-
sát, hangsúlyozza, hogy a föld művelésével az em-
ber önmagát is műveli. A kultúra tehát nemcsak a 
rajtunk kívül levő természet átalakítása, hanem az 
emberben lévő természeté is. Érdekességként em-
líthető meg, hogy ez a felismerés egy alkalommal 
már az ókorban is előfordult: Marcus Tullius Ci-
cero írta egyik levelében, hogy „a fi lozófi a a lélek 
kultúrája”. Filozófi ával azonban akkor kevesen 
foglalkoztak, ezért ez az összefüggés nem is vál-
hatott általánosan elfogadottá. Más volt a helyzet 
Bacon korában. A mezőgazdaság az emberek több-
ségét foglalkoztatta, s hogy ez a tevékenység hat 
az ember gondolkodására, e felismerés már hozzá-
járulhatott ahhoz, hogy a kultúra és az emberi lét 
összefüggése tudatosodjék.

1684-ben jelent meg a német Samuel Pufendorf 
latin nyelven írott könyve, A természetjogról és a né-
pek jogáról”. (Pufendorf Bacon követője volt!) Eb-
ben a szerző már részletesen meghatározta, mit 
ért kultúrán. Kiemelte, az embereknek önmaguk 
fenntartásáról kell gondoskodniuk, hogy életben 
maradjanak. Ehhez azonban olyan műveltségre 
van szükségük, amely hasznos és magasabb rendű 
élethez juttatja őket. S minthogy az ember „teljes 
tudatlanságban” születik, élete akkor teljesedhet 
ki, ha az emberi nem részeseként „társas lényként” 
cselekszik. Ezért a kultúra megtalálható a földmű-
velésben, az állattenyésztésben, az iparban, a ke-
reskedelemben, a városok építésében, az alkotmá-
nyos életben, átfogja tehát a társadalmi lét egészét. 
Ezt nevezte Pufendorf az „élet kultúrájának”. Nem 
feledkezett meg emellett az egyéni létről sem. Meg-
említette, hogy az ember számára a legfontosabb 
a világegyetem teremtőjének, Istennek az elisme-

rése és tisztelete. Emellett törekednie kell a lélek 
gondozására is, ami a vallás tanításainak elsajátí-
tásával, az érzékiség megfékezésével, az értelem 
és az erény kiművelésével és az önismeretre való 
törekvéssel jár együtt. Ide sorolja a művészetek és 
tudományok ismeretét is. Mindez szerinte a „lélek 
kultúrája”. A kultúrának e két területe nála még 
egységben van. Ám az alapot az utóbbiban jelöl-
te meg, mondván, hogy az embernek „először ön-
magán kell munkálkodnia, s minél gondosabban 
tett önmaga tökéletesítéséért, annál sikeresebben 
fog eleget tenni másokkal szembeni kötelezettsé-
geinek. Aki ugyanis önmaga számára haszontalan 
és önmagával szemben tunya, attól mások is hi-
ába várnak bármi hasznos cselekedetet”.6 S bár a 
kultúráról közben meglehetősen széles képet ad, 
az egyén lelki művelését elsődleges feladatként 
határozza meg, és csak másodikként említi a test 
egészségének ápolását, s harmadikként a kényel-
mes életkörülmények megteremtését. Ez a rangsor 
már jelzi a lehetőséget a kultúra fogalmának indi-
vidualizálására és e fogalom szellemi lényegének 
kiemelésére.

Amikor csaknem egy évszázaddal később Jo-
hann Christian Adelung ír a társadalmi együttélés 
jelentőségéről, úgy véli, a fokozódó népsűrűség já-
rul hozzá elsősorban a kultúra fejlődéséhez. Mint-
ha az emberiség szaporodása lenne a kulturális 
szint emelésének a feltétele. Szerinte „a korlátozott 
területen lévő néptömeg fejleszti ki a kultúrát, ez 
mozgatja meg a test és szellem minden képességét, 
és teszi az államokat hatalmassá és virágzóvá”.7 
Adelung szerint ez készteti az embereket eszköze-
ik tökéletesítésére, fogalmaik tisztázására, szoká-
saik nemesítésére. Értelmezése szerint „a kultúra a 
többnyire ösztönös és állati állapotból a társadalmi 
élet bonyolultabb kapcsolataiba való átmenetet”, s 
egyúttal „az értelmesebb fogalmaknak, a szelídebb 
és kifi nomultabb testnek és szokásoknak az összes-
sége”.8 Ezzel az ész terjeszti ki birodalmát az ösztönök 
felett, s ez hozza meg az erkölcs és az ízlés fejlődésé-
vel a tartós boldogságot az embereknek. Bár ebben 
a meghatározásban megvan a társadalmi kapcsola-
tokra való utalás, a fejlődést Adelung felfogásában 
mégsem az emberek közös tevékenysége, tapaszta-
latainak cseréje, társadalmi együttműködése idézi 
elő, hanem az ösztönösséget meghaladó szellemi 

6 Idézi F. Staufenbiel „Kultur heute – für morgen” c. 
könyvében. VEB Verlag, Berlin, 1966. 21-22. o.
7 Német kultúraelméleti tanulmányok. Szerk.: Bujdosó 
D. Tankönyvkiadó, III/1. kötet, 73-74. o.
8 Adelung fogalom-meghatározását idézi Kroeber és 
Kluckhohn említett könyvükben, 37. o.
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képességek kialakulása. Ez jellemző lesz a felvilá-
gosodás korának gondolkodására, arra a meggyő-
ződésre, hogy az ész segíti az emberiséget a jobb 
élet kialakításában.

Az anyagi és szellemi lét ellentétét fejezi ki a 
civilizáció és a kultúra fogalmának szembeállítá-
sa, amelynek első jelével már ekkor találkozunk. 
Immanuel Kant szavaival: „A művészet és a tu-
domány kulturálttá tett minket. Civilizálódtunk, 
szinte túlságosan is, mindenféle illemben és mo-
dorban. De ahhoz, hogy úgy vélhessük, moralizá-
lódtunk is, még nagyon sok hiányzik. A moralitás 
eszméje ugyanis még a kultúrához tartozik, ennek 
az eszmének a becsülés keresésében és külső tisz-
tességben való használata pedig csupán hasonlít 
az erkölcsösséghez, s így pusztán civilizálódást 
jelent.”9 Itt felismerhető, hogy míg a civilizáltság 
az ember külsődleges tulajdonsága (tulajdonképp a 
társadalomhoz történő alkalmazkodás terméke), a 
kultúra az egyén belső fejlettsége, ebből következően 
valóságosabb, értékesebb amannál. Ez a minősítés 
egyébként összefügg Kantnak azzal a felfogásával, 
amely az erkölcsiséget belső meggyőződésként (s 
nem társadalmi követelményként), a kultúrát pe-
dig az egyéni fejlettség fokmérőjeként határozza 
meg. Így a kultúra meghatározásában is az indivi-
dualitás az alapvető: Kant szerint a kultúra „egy 
eszes lény rátermettségének tetszés szerinti célokra 
való megteremtése általában (következésképpen a 
maga szabadságában)”.10 Ehhez hasonlóan fejezte 
ki a felvilágosodás lényegét is: Az nem más, mint 
„az ember kilábalása maga okozta kiskorúságá-
ból”. A „kiskorúság” pedig az arra való képtelen-
ség, hogy valaki mások vezetése nélkül, önállóan 
gondolkodjék.11

Jogosultnak látszik a polgárosodás idején az 
egyéni önállóság értékének hangsúlyozása, de 
Kant szerint ellentét van az egyéni és a társadal-
mi lét között. Az ember „társiatlan társiasságából” 
következik, hogy mindenki egyéni érdekeinek az 
érvényesítésére törekszik, ebben bírvágy és önzés 
vezérli.12 A becsvágy is hajtja az embert, hogy tár-
sadalmi rangot szerezzen, és mások fölé kerüljön. 
Individualitása tehát ellentétbe kerül kollektív lé-
tével, ami ugyan az emberi lét nélkülözhetetlen 
sajátossága, de Kant szerint amíg benne egyetértés 

9 I. Kant: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat 
Kiadó, 1974. 73. o.
10 I. Kant: Az ítélőerő kritikája. Akadémiai Kiadó, 1979. 
402. o.
11 I. Kant: A vallás a puszta ész határain belül. Idézett 
kiadás, 80. o.
12 Ugyanott 65-66. o.

van, „rejtve marad a tehetség”, és csak a kénysze-
rű alkalmazkodás határozza meg az életet. Kant 
hangsúlyozza, az ellentétek éleződése serkenti az 
egyént változtatásra, s noha ez társadalmi bajokat 
idéz elő, a fejlődés mégis ennek az ellentétnek köszönhe-
tő. Az egyéni szabadság és a társadalmi együttélés 
összhangját csak egy „általánosan jogszerű polgá-
ri társadalom” és az általa megvalósított igazságos 
alkotmány biztosíthatná, amely szabályozni volna 
képes az emberi kapcsolatokat. Feltéve, hogy az 
egyének hajlandóak lesznek elfogadni a közér-
deknek megfelelő összefogást. Kant szerint ennek 
előfeltétele, hogy az államok „hiú és erőszakos ter-
jeszkedés” helyett „hosszú belső munkálkodásban 
képezzék polgáraikat”.13 Mert csak így lehet elérni, 
hogy általánossá váljék az emberek „morálisan jó 
érzülete”.

Individualitás és kollektivitás összeegyeztethe-
tőségét igyekezett kifejezni az ekkor kialakult új-
humanista felfogás is, mely szerint az igazán emberi 
magatartás (a humanitás) az észre és az erkölcsi mél-
tányosságra épül. Johann Gottfried Herder szerint 
az emberek „ami jót a történelemben cselekedtek, 
azt a humanitás jegyében tették, ha viszont őrültsé-
get, bűnt és gyalázatosságot követtek el, akkor elle-
ne cselekedtek”. Tehát ha az emberiség jobb életet 
akar, a humanitás fejlesztésére kell törekednie, ez 
történelmének a célja. E képességének kimunká-
lását szakadatlanul folytatni kell, mert különben 
„visszasüllyedünk a nyers állatiság, a brutalitás 
szintjére”.14 Herder fogalmazásában érzékelhető 
a természet és kultúra szembeállítása, mégpedig 
olyan értékkülönbséggel, amelyben a természeti 
lét az alacsonyabb rendű és hozzá képest a kultú-
ra jelenti a magasabb szintet. Ennek ellenére úgy 
látja, az emberi életet is természeti törvények hatá-
rozzák meg: azokban állandó a küzdelem az építő 
és a romboló erők között, ezért a történelmi fejlő-
dés is csak látszólagos: ami egy nép életét virágzó-
vá teszi, annak óhatatlanul el kell jutnia a hanyat-
láshoz is. Így fejlődés csupán a személyes életben 
 lehetséges.

Az újhumanisták felfogásában jelenik meg a 
kultúrára nevelés szükségességének gondolata, 
amit azzal a meglátással támasztanak alá, hogy 
a kultúra nem automatikusan válik az emberi lét 
részévé. Értékét tudatosítani, elsajátítását segíte-
ni kell. Ennek a gondolatnak a jegyében lesz köz-
ponti probléma a műveltség fogalma, amit ekkor 
Wilhelm Humboldt fejt ki a leghatározottabban. 

13 J. G. Herder: Eszmék az emberiség történetének 
fi lozófi ájáról. Gondolat Kiadó, 1978. 408-409. o.
14 Ugyanott 474. o.
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Az ember művelődésének elmélete című munkájában 
így fogalmazott: „létünk végső feladata: a lehető 
legtöbb tartalommal tölteni meg személyünkben 
az emberiség fogalmát… az általunk hátrahagyott 
alkotásokban”.15 A humanitást adó értelmi, erköl-
csi fejlettség eszerint olyan alkotások segítségével 
lehetséges, amelyek az egyetemes emberi lét ma-
gasabb minőségét fejezik ki. Azonban nem is az a 
fontos, hogy ezekből mit sajátít el, vagy ezek birto-
kában mit hoz létre valaki, hanem ezek hatásaként 
a „saját belső fejlődése, nemesedése… hogy önmagá-
ban szabaddá és függetlenné váljék”. Amikor tehát 
az egyén „minden emberit” igyekszik elsajátítani, 
és kifejleszti fogékonyságát minden érték iránt, 
megszabadul attól, hogy az egyénisége korlátozott 
legyen. „Az individualitás ugyanis” – Humboldt 
szavaival – „ellenpólusa, az univerzalitás nélkül 
semmi”.16 Ami másfelől azonos azzal a meggyőző-
déssel, hogy az ember mint egyén része az egyete-
mes emberiségnek, és csak a hozzá való tudatosan 
kialakított viszonyban válhat képessé önmaga fej-
lesztésére. E két követelmény mellé azonban kell 
még valami: csak úgy lehet úrrá valaki szélesebb 
körű benyomásain és a valóságról szerzett isme-
retein, ha önmagában egységes egésszé (totalitássá) 
dolgozza fel azokat. Csak így válhat a kultúra a 
sajátjává, s ennek lesz az eredménye a személyes 
fejlettsége.

A valóságról szerzett benyomások és ismeretek 
egységbe foglalása e korszak jellegzetes ambíciója. 
Az emberi élet fokozódó differenciálódása azon-
ban egyre áttekinthetetlenebbé teszi a társadalom 
egészét, és ez megnehezíti az eligazodást. Ráadásul 
a változó körülmények is fokozzák a zavart, az em-
berek már alig ismerik ki magukat életük keretei 
között. Szemléletesen fejezte ki ezt Friedrich Schil-
ler, amikor e probléma megoldását kereste. „Vég-
telen sok, de élettelen rész összetoldásából egészé-
ben mechanikus élet alakul. Szétszakadtak most az 
állam és az egyház, a törvények és az erkölcsök; 
az élvezet elvált a munkától, az eszköz a céltól, az 
erőfeszítés a jutalomtól. Örökké hozzáláncolva az 
egésznek csak egy kis töredékéhez, az ember maga 
is mint töredék képezi ki magát? Örökké csak a ke-
réknek, amelyet hajt, egyhangú zaját hallva, soha-
sem fejti ki lényének harmóniáját, s ahelyett, hogy 
az emberiséget fejezné ki természetében, csupán 
foglalkozásának, tudományának lesz lenyomatá-
vá. De még ez a szűkös, töredékes részvétel, amely 

15 Német kultúraelméleti tanulmányok. Szerk.: Bujdosó 
D. Tankönyvkiadó, III/3 kötet, 249. o.
16 E. Spranger: „Wilhelm von Humboldt und die 
Reform des Bildungswesens. Tübingen, 1960. 47. S.

az egyes tagokat az egészhez köti, sem függ olyan 
formáktól, amelyeket öntevékenyen adnak ma-
guknak (mert hogyan lehetne szabadságukra bíz-
ni ilyen mesterséges és gyanús óraművet?), hanem 
azt aggályos szigorúsággal egy mintalappal írják 
nekik elő, amelyben lekötve tartják tiszta belátásu-
kat. A holt betű helyettesíti az eleven értelmet, és 
a gyakorlott emlékezet biztosabban vezet, mint a 
zseni és érzés”.17

Ezek a mondatok tökéletesen írják le a munka-
megosztás következtében szűkkörű feladatok tel-
jesítésére kárhoztatott embert, aki specializálódá-
sában elveszti lénye kiegyensúlyozottságát és az 
öntevékenységből fakadó szabadságát. És ez az 
önállótlanság összefügg az értelem feleslegessé vá-
lásával, hiszen az előírások szolgai követése adja 
meg a mechanikusan ismétlődő gyakorlat bizton-
ságát. Meglepőnek találhatjuk, hogy amikor Schil-
ler e tragikus helyzet okát keresi, a kultúrát teszi 
felelőssé, mondván, hogy „a kultúra ütötte e sebet” 
az emberiségen. Ugyanis „a kultúra korántsem tesz 
szabaddá, ellenkezőleg minden erővel, amelyet ki-
képez bennünk, csak új szükségleteket fejleszt, s 
a fi zikai kötelékek egyre aggasztóbban szorítanak 
össze bennünket”.18 Miről van itt szó? Elsősorban 
arról, hogy az újabb szükségletek, melyeket a dol-
gok változó termelése hoz létre, szükségképp bont-
ja meg az élet addig megszokott állapotát. Más-
részt alkalmazkodásra kényszerítik az embereket. 
A javak növekvő bősége tehát nem a szabadságot 
növeli meg, bármennyire is ezt ígéri a választás le-
hetősége. Az egyén azonban egyre kevésbé ismeri 
ki magát a dolgok világában, amit csak fokoz a fel-
világosodással megjelenő racionális gondolkodás, 
mely mindent elemeire bont, egymástól elválaszt. 
Ez szükségszerűen zavarja meg az emberi tudat 
egyensúlyi állapotát, miközben lehetetlenné válik 
a valóság egységben látása.

Noha Schiller Kant követőjének mondta magát, 
felfogása mégis fordulatot jelent a felvilágosodás 
ész-központúságával szemben. Ugyanis arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy az emberi élet problémáit 
csak akkor lehet megoldani, ha az emberek érzelmi-
leg is fejlődnek. Hiába tudja valaki, mit kellene ten-
nie, ha az Ész szavát a Szív nem követi. Az érzelmi 
nevelésnek pedig szerinte a szépművészet a legjobb 
eszköze. Azért, mert benne az ember tevékenyen 
viszonyul a valósághoz. Amikor a benyomásait fel-
dolgozza, mozgásba hozza formáló képességét, s a 
tapasztalataiból új egységet teremt. Míg e folyamat 

17 F. Schiller: Levelek az ember esztétikai neveléséről. 
Helikon Kiadó, 1960. 221. o.
18 Ugyanott 184-185. o.
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első részében alá van vetve a valóság objektivitásá-
nak, a következőkben szubjektivitása válik megha-
tározóvá, anélkül, hogy elvetné azt, amit a valóság-
ból átvett. A folyamat két szakaszát a művész tudja 
átkötni. Azzal, hogy játékosan váltja a szemléletét, s 
ennek eredményeként egy magasabb szintű való-
ságot hoz létre. Ezért Schiller szerint kimondható, 
hogy „az ember csak akkor egészen ember, amikor 
játszik”, azaz a játék a kultúra lényege.19 Természe-
tesen itt nem a gyermekek játékairól vagy a felnőt-
tek szerencse-játékáról van szó, hanem az alkotási 
folyamat spontán, játékos könnyedségéről.

Schiller művészet-központú felfogása utat nyit 
a kultúra fogalmának szűkítéséhez. Egyrészt azzal, 
hogy az alkotást tekinti a kultúra lényegének, ami 
együtt jár azzal, hogy erre valójában csak a zseni 
képes. Másrészt pedig azzal, hogy benne a valóság 
érzelmileg telített átélése lesz az alap, ami az alko-
tás eredményének előfeltétele. A kultúra történe-
tében ezt előbb a romantika fogalmazza meg, majd 
a 19. század vége felé az életfi lozófi a, amely nyíltan 
kimondja, hogy az alkotás az élmények irracioná-
lis (érzelmi, akarati) úton történő feldolgozásával 
jöhet létre. Ez persze szubjektív folyamat, de az 
életfi lozófi a felfogása szerint a szellemi alkotás-
ban mindig megjelenik valami magasabb rendű, 
tökéletesebb, ami az individuumok összesűrűsödő 
akaratából keletkezik, s olyan viszonylatokat, érté-
keket és általános érvényű jelentéseket hoz felszín-
re, amelyek – Georg Simmel következtetése szerint 
– az alkotás „belső logikájából” következnek. Ez 
nem más, mint a lélek teremtő mozgása. A folyamat 
azonban ellentmondásos. A kultúrának formát kell 
öltenie, tárgyiasulnia kell, ez viszont megszünteti 
az alkotó aktivitást, megszilárdítja az eredményét, 
amely mint tárgy idegenné válik sok ember számá-
ra. Miközben egyre növekszik a tárgyiasult kultúra 
mennyisége, hozzá képest az egyének szellemi fej-
lettsége egyre jobban elmarad, s köztük „a szaka-
dék állandóan növekszik”. Ennek következménye 
lesz, hogy az ember kultúrát teremt anélkül, hogy 
maga kulturáltabbá válna. Simmel úgy látja, ez a 
kultúra tragédiája.20

Ha áttekintjük az itt számba vett nézeteket, ösz-
szegzésül a következő eredményt kapjuk. Amikor 
először fogalmazzák meg a kultúra mibenlétét, még 
a történelmi fejlődést bizonyító társadalmi gyakorlattal 
találkozunk. Ebben a keretben jelenhet meg a sze-
mélyes fejlődés lehetősége is, de az mindinkább az 
anyagi természet és a szellemi képesség ellentété-

19 Ugyanott 221. o.
20 Német kultúraelméleti tanulmányok. Szerk.: Bujdosó 
D. Tankönyvkiadó, 2. kötet, 90. o

ben fejeződik ki. Ez az ellentét hamar leválik a tár-
sadalmi gyakorlatról, annál is inkább, mert erősebb 
hangsúlyt kap az egyéni gondolkodás szükségessé-
ge. Jóllehet az elérendő műveltségben még ott van 
a szélesebb körű természeti, társadalmi valóság 
megismerésének igénye, de már anélkül, hogy kel-
lő hangsúlyt kapna a környezetre gyakorolt hatás 
konkrét kérdése. Nem véletlen, hogy a valósághoz 
fűződő tudati viszonyulás már csak érzelmi, akara-
ti vonatkozásban fejezi ki a kultúra megalkotását és 
elsajátítását, élményként mindkét vonatkozásában. 
Ennek az lesz a következménye, hogy a kultúra 
gyakorlati jellegének helyébe szemléleti volta kerül. 
Ezzel minden feltétel adott annak a meggyőződés-
nek a kialakulásához, hogy a társadalmi praxissal 
szemben a kultúra öncélú foglalatosság.

A civilizáció leválasztása a kultúráról
Ahogy Kant szembeállította a kultúrát a civilizá-
cióval, már maga ez az ellentétpár jelezte, hogy a 
kultúra értelmezésében határozottabbá válik az 
anyagi és a szellemi tényező közötti különbségté-
tel, a természeti lét és a sajátosan emberi lét elté-
rő voltának a hangsúlyozása. Csakhogy e mögött 
ott húzódik az a meggyőződés is, hogy az ember 
anyagi léte szemben áll tudatosságával, s hogy e 
kettő lényegében nem is függ össze egymással. Ez 
a felfogás a 19. század utolsó negyedétől kezdve 
a 20. század első feléig a német fi lozófi ában bon-
takozott ki erőteljesebben. S hogy miért éppen 
ott, azt Norbert Elias fejtette ki részletesebben.21 

A 18–19. században nincs egységes Németország, 
területe kisebb fejedelemségekre oszlik. Ennek 
gazdasági hátrányai vannak: a társadalom meg-
reked a hűbériség keretei között. Elias az ebből 
eredő kisebbrendűségi érzésre vezeti vissza azt a 
gondolkodást, amely az angol és francia gyarmato-
sítással és a hozzá kapcsolódó anyagi gyarapodás-
sal szemben alakul ki a német értelmiségben. Az 
ottani látványos anyagi természetű fejlődésről ki 
lehetett mondani, hogy a gazdasági haszon okoz-
ta fejlettség csak külső tényező az emberi életben, az 
igazi érték nem az anyagi javak megszerzésében, 
hanem az emberek belső tudati fejlettségében van, 
mindenek előtt erkölcsös magatartásukban. Ebben 
pedig érvényesül a német gondolkodás magasabb-
rendűsége. Csakhogy ez a felfogás elfordult már 
az európai felvilágosodás eszméitől, és a romanti-
kában az egyetemes emberi haladással szemben a 
helyi, nemzeti sajátosságok idealizálását és a múlt 
eszményítését vallotta. Ernst Fischer szerint a felvi-
21 N. Elias: A civilizáció folyamata. Gondolat Kiadó, 
1987. 101-109, 134-140. o.



35

lágosodásra adott német romantikus reakció „rög-
eszméje, hogy Németországnak az a lényege és 
egyben küldetése, hogy a nyugati racionális ellen 
latba vesse az irracionális kifürkészhetetlen mé-
lyét, hogy éppen a szorongó, a zavaros, a maradi 
jelenti az igazi német sajátosságot, és ez teszi kü-
lönbbé minden népnél.”22 Bár ez a bírálat eltúlozza 
az irracionalitás negatív vonásait, tény, hogy kizár-
ja a kultúrából mindazt, ami az ember természet-
alakító tevékenységéből és annak a felvilágosult 
észhez fűződő kapcsolatából fakad.

Ez a meggyőződés szélesedett ki később Wil-
helm Dilthey-nél, aki szerint „minden, ami szá-
momra itt van… tudatom ténye; minden külső 
dolog nekem csak mint a tudat tényeinek vagy 
folyamatainak kapcsolata van adva”.23 Ez az ál-
lásfoglalás az akkor terjedő pozitivista felfogással 
szemben lépett fel, mely szerint a valóság megis-
merésében, megértésében csak a tények számíta-
nak. Dilthey elismerte ugyan ennek a jogosultságát, 
de csak a természeti jelenségek vonatkozásában; az 
emberi világ szerinte a szellemtudományok segítsé-
gével értelmezhető. Mert ebben olyan összefüggések 
találhatók, amelyek minden tapasztalatot és gon-
dolkodást meghatároznak. Ezek az összefüggések 
a tudat működésében, a gondolkodás elveiben, fo-
galmaiban és formáiban jelentkeznek. Ebből követ-
kezik, hogy az ember csak azt értheti meg, amit átél, 
csak így képes behatolni a dolgok lényegébe. Meg 
kell tehát érteni, hogy minden tárgyiasulás szel-
lemi tevékenységgel keletkezik, a „teremtő indi-
viduum” aktivitásából. A kultúra sem más, mint 
az egyének eltárgyiasodó szellemi élete. A történelem 
során ez rendszerré válik, mert az alkotó egyének 
tevékenysége pszichikai kölcsönhatásaik révén kö-
vetkezetesen kapcsolódik egymáshoz. Korszakon-
ként létrejön bizonyos „akarati egység”, ez megha-
tározza, mi marad fenn; ami nem igazodik ehhez a 
célösszefüggéshez, feledésbe merül.

Dilthey még a szellemi élet egészére terjesztette 
ki a kultúra fogalmát, követői azonban a racionali-
tást már leválasztották a valóság átélésének folya-
matáról (azaz a tudományokat kizárták a kultúrá-
ból); így ott csak az érzelmeket, akaratot és a hitet 
tartalmazó irracionalitás maradt (a művészet, az 
erkölcsi eszme és a vallás). Dilthey a kultúrát még 
társadalmi jelenségként fogta fel, bár hangsúlyoz-
ta, hogy ez kellő játékteret enged az individuali-
tásnak. Simmel azonban már kiemelte az egyéni 

22 E. Fischer: A romantika lényege. Gondolat Kiadó, 
1964. 111. o.
23 Idézi Németh László „A minőség forradalma” c. 
könyvében, Magyar Élet, 1940. II. k. 51. o.

alkotás magasabbrendűségét a kollektív tevékeny-
séggel szemben, az alkotó folyamat tárgyiasulásá-
ban pedig a kultúra „elembertelenedését” fedezte fel. 
Csakhogy ez az elszemélytelenedés kikerülhetet-
len, hiszen a kultúra léte feltételezi, hogy embe-
rek közti kapcsolatokban hasson, enélkül nem is 
létezhetne. Simmel mégis hangsúlyozta: a modern 
világban „a dolgok elválnak az emberektől”, ami-
nek az a következménye, hogy „a kultúra tárgyai 
mindinkább önmagukba zárt világgá növekednek, 
ami egyre kevésbé érintkezik a szubjektív lélekkel, 
annak akaratával és érzéseivel”.24 Így bekövetkezik 
a kultúra „elidegenedése” az emberek életétől. Ezért 
a szellem objektiválódása (az alkotó tevékenység 
tárgyiasulása) az ő következtetésében zsákutca.

Az életfi lozófi a pesszimizmusát Oswald Speng-
ler tágította egyetemessé. Egyrészt azzal, hogy a 
kultúra említett ellentmondásait az emberi lét egé-
szére terjesztette ki, másrészt azzal, hogy ezeket a 
világtörténelem mozgatójává tette. Érvelését avval 
igazolta, hogy ebben a hatásban a természeti tör-
vény kérlelhetetlensége érvényesül. A történelem 
mozgatója szerinte az ösztönös akarat, ez azonban 
nem idéz elő fejlődést, csak változást, ezt pedig a 
végzet határozza meg. Ezért a történelemnek nin-
csen célja – úgy viselkedik, mintha növényi élete 
lenne. A szerves létnek megfelelően a kultúrák 
születnek, virágzanak, elhervadnak, majd meg-
halnak. Ezután a lét átmegy a történelem nélküli-
ség mozdulatlanságába, míg egy születő új kultúra 
ismét mozgásba nem hozza. Ezek közt a kultúrák 
között azonban nincs összefüggés, ezért a történe-
lem örökös ismétlődés. Benne a kultúrák adnak időbeli 
kiterjedést az emberi létezésnek, a természetben 
ezzel szemben csak térbeli változások vannak. Kü-
lönbségük azzal is jelezhető, hogy a természetben 
oksági törvények hatnak, a történelmet viszont a sors 
irracionális ereje irányítja. Megértéséhez költői ihlet 
kell, a tudomány szerinte erre nem alkalmas. Tu-
dománnyal csak a természet és annak átalakított 
tárgyi világa és a technika magyarázható. Vagyis 
a „civilizáció”, amelynek az anyagi fejlődés kö-
szönhető. Ám ez Spengler szerint kibékíthetetlen 
ellentétben áll a kultúrával, mert az anyagi civilizá-
ció haladása elnyomja a szellemi kultúrát. S mint-
hogy a civilizációban „az élet szervetlenné lesz és 
az értelem gyámsága alatt lélektelen”, ezért ez „a 
kultúra kikerülhetetlen végzete”, amit bizonyít, 
hogy minden kultúra – ami a történelemben létre-
jött – átmeneti fejlődés után a civilizációba megy 
át, amelynek következményeként az anyagi, ter-
24 A szociológia története 1917-ig. Tankönyvkiadó, 1972. 
164. o.
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mészeti lét lesz uralkodó az emberiség életében.25 

Itt megjegyezhetjük, Spengler egy vonatkozásban 
önmagának mond ellent, amikor a kultúrát a nö-
vényi élethez hasonlítja, tehát részben mégiscsak 
elismeri a természeti meghatározottságát, igaz, ő 
ezt csupán analógiaként (hasonlatként) fogja fel. 
Ezt azért vállalja, mert a biológiai lét szerves, míg a 
tudomány és a technika a szervetlen természet kö-
réhez kapcsolódik. Ennek megfelelően tehát nem 
annyira a természet és kultúra ellentétét látja alap-
vető ellentmondásnak, hanem az élő és az élettelen 
valóság különállását.

Egyébként érdekes jelenségekben mutatja be 
Spengler a 20. században már hanyatló „nyugati 
kultúra” válságjelenségeit. A civilizálódás a városok 
kialakulásával kezdődik. E létforma jellegzetes alak-
ja a kereskedő, aki már nem termelő, a javak cseré-
jéből és az abból származó haszonból él. Hatására 
„a javakban való gondolkodás helyébe a pénzben 
való gondolkodás lép”.26 E változás jelzi, hogy „min-
den eszmét előbb pénzre kell átgondolni, hogy 
megvalósítható legyen”. A nemesi rendi életet pár-
tok váltják fel, kapcsolatukat a szabadelvűség hatá-
rozza meg. Ez tagadja a társadalmi különbségeket, 
és a demokráciát hirdeti. Kezdetben a szellem ural-
ma jellemzi, később azonban a pénz hatalma „a leg-
vaskosabb szellemi rabszolgaságot” teremti meg. 
Csak látszatszabadság van, bizonyítja ezt a sajtó 
hatalma: az lesz az igazság a tömeg számára, „amit 
naponta olvas és hall”. A sajtó a közvélemény ala-
kításában nagyhatalmi szerepet tölt be. S ez csak 
előjátéka egy új korszaknak, amikor a politikában 
a „cezarizmus” lesz jellemző: eltűnnek a különbö-
ző pártok, a hatalmat a zsarnokok „korlátlan ha-
talmi akarata” veszi át.27 Ahogyan ők teljhatalmat 
szereznek és elnyomnak mindenkit, úgy lesz a 
civilizálódás másik tipikus formája a világváros. 
Kizsákmányolja az ország más részeit, ezért a la-
kói élősdiek, gyökértelenek, „szellemi nomádok”, 
akiknek már nincsenek hagyományaik, és csak for-
mátlanul hullámzó tömegben élnek. Vallástalanok, 
értelmesek és terméketlenek. Ebben a jellemzésben 
az „értelmesség” Spengler felfogásában ellentéte a 
lelki gazdagságnak. Jelenti az érdekeknek megfele-
lő gondolkodást, a tárgyilagosságot, a vallástalan-
ságot, és a „haza” szeretete helyett a kozmopoli-
tizmust, a világpolgárságot. A világvárosok lakói 
a kultúrának csak fogyasztói, ezért közömbössé 
válnak erkölcsileg, s eltűnik közöttük az embersze-

25 O. Spengler: A nyugat alkonya. Európa Könyvkiadó, 
1994. I. k. 188. o.
26 Ugyanott II. k. 691. o.
27 Ugyanott II. k. 696. o.

retet. A civilizáció lelki értelemben végleg kimerül, 
fejlődésre képtelenné válik, és a kultúra elhalásával 
új barbárság kezdődik. Ezt bizonyítja, hogy miként 
a technika a természet legyőzését célozza, úgy az 
emberek között is a hatalomra, birtoklásra törek-
vés válik jellemzővé. A technika fejlesztésével az 
emberiség növeli ugyan a lehetőséget életkörülmé-
nyeinek javítására, de ezzel végső soron saját pusz-
tulását idézi elő. Ezért nevezi Spengler a technikát 
„fausti” jellegűnek (mivel feltaláló jellegű techni-
kája az ördöggel kötött szövetségnek köszönhető). 
Az ember nem gondol a következményekre. Csak 
élvezni akarja a gazdagságát, de nem törődik talál-
mányainak a későbbi hatásával. Nem veszi fi gye-
lembe, hogy a világ mechanizálása folytán minden 
a veszedelmes túlfeszültség állapotába jutott. Meg-
változott a Föld ábrázata, néhány évtized alatt el-
tűnt a sok erdő, és újságpapírrá alakult át. Ez olyan 
klimatikus változást von maga után, hogy egész 
népességek mezőgazdaságát pusztulás fenyegeti. 
Nagyvárosainkban az automobilok nagy tömege 
miatt az emberek gyalog már gyorsabban jutnak 
előre. Az eredmény: az ember elragadta a teremtés 
jogát a természettől, megkezdte a leigázását, de ez 
a harc reménytelen, mert a természet erősebb, és 
bosszút áll rajtunk.

Spengler pesszimista világképe a 20. század 
elején meglepő előrelátást mutat. A társadalmi, 
természeti és technikai jelenségek sok vonatko-
zásban valóban úgy alakultak, ahogyan azt meg-
jósolta. Az okok megragadásában azonban már 
nehéz egyetérteni vele, mert nem az urbanizáció 
és a technikai civilizáció káros, hanem az az em-
beri gondolkodás és magatartás, amely nem képes 
e változások negatív hatásait kiküszöbölni, mert 
tudatilag nem képes e változások lényegének meg-
értésére. Megjegyezhetjük, a zsarnokok elnyomása 
is csak ott következhet be, ahol az emberek éret-
lenek a társadalmi jelenségek megértésére, a köz-
ügyek intézésére, a problémák összefogással törté-
nő megoldására, és úgy érzik, az erős hatalomtól 
várható egyedül gondjaik megoldása. Amikor 
tehát Spengler a kultúra „haláláról” ír, nem hagy-
hatná fi gyelmen kívül, hogy annak lényege nem 
az élet átélése, hanem az életkörülmények tudatos 
alakítása. Vagyis egy olyan műveltség, amelynek a 
segítségével az emberek életük tudatos és felelős-
ségteljes alakítására lesznek képesek. Ez talán azért 
is hiányzik nála, mert a kapitalizmust elítélő bírá-
latában azt a korábbi időszakot eszményíti, amely-
ben a falusi élet és a mezőgazdasági munka volt a 
meghatározó, és az életet a hagyomány és a szo-
kássá vált tapasztalat formálta, amikor a kultúrát 
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szerinte csak a „nemesség” fejlesztette ki. E múltba 
fordulás persze szervesen kapcsolódik naturalis-
ta történelem-felfogásához, mely szerint a kultúra 
virágzását szükségszerűen követi a hervadása és a 
pusztulása.

Noha az életfi lozófi a a 20. század második fe-
lében elvesztette uralkodó szerepét a német fi lo-
zófi ai gondolkodásban, a civilizáció és a kultúra 
elkülönítésével és szembeállításával mégis tovább-
ra is befolyásolta a kultúráról szóló gondolkodást. 
Példa erre a freudi és marxista alapokat vállaló 
Herbert Marcuse felfogása is. A kapitalizmust bí-
ráló fejtegetéseiben arra az álláspontra jut, hogy a 
technikai racionalitás és a mögötte álló modern tu-
domány igazolja az ipari társadalmat, ezért az új 
társadalmi viszonyokat megvalósító „áttörés” csak 
a civilizáción kívül várható. Egyrészt a kisemmizett 
munkanélküliektől, az elnyomott kisebbségektől, a 
termelésben részt nem vevő diákságtól és a művé-
szettel foglalkozó értelmiségtől. Az ő forradalmuk 
adhat lehetőséget a természetet elnyomó ipari tár-

sadalom felváltására és egy igazságos társadalom 
megteremtésére. Másrészt egy művészeti forra-
dalom újíthatná meg az emberi életet, egy olyan 
irányzat segítségével, amely meghozza „a szabad-
ság betörését a szükségszerűség birodalmába”. 
Marcuse ezt a lehetőséget a szürrealizmusban ta-
lálja meg, az asszociációk szabad áramlásában. Ám 
kénytelen elismerni, hogy az anyagi gyarapodást 
életcélként adó technizált társadalomban a képze-
let is rabja lett az élet eldologiasodásának, ezért ez 
a megoldás eléggé reménytelen az ellentétek meg-
oldására.28 Amikor Marcuse a 20. sz. 60-as éveiben 
az ipari társadalmat marasztalta el a fogyasztói 
életfelfogás elterjedéséért, még nem láthatta előre, 
hogy ezt a társadalmat majd az információs társa-
dalom fogja felváltani, amely ugyan lényegesen 
más viszonyokat teremt, de a fogyasztói magatar-
tást jó ideig nem tünteti el. Hogy miért nem, azt 
nyilván másféleképp kell megválaszolni.
28 H. Marcuse: Az egydimenziós ember. Kossuth 
Könyvkiadó, 1990. 281. o.
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Szabadság és felelősség
A társas rendre törekvő ember értékei között az 
egyik legfontosabb mérték és érték a szabadság. 
Különös, sokféle jelentéstartalommal bíró fogalom 
ez. Legfontosabb dimenziója a cselekvési célok, jö-
vőképek, perspektívák, alternatívák meghatározá-
sa ahhoz, hogy az ember teljesíthesse a világban rá 
váró feladatot. A szabadság így mindig a mitől és 
a mire való szabadság kettős kérdéskörében vizs-
gálható. A mitől való szabadság kapcsán eszünkbe 
jutnak a nemszeretem feladatok, az unt kapcsola-
tok, a tőlünk idegen tennivalók nehézségei, a mire 
való szabadság kapcsán pedig mindaz, amivé ma-
gunkat tenni szeretnénk.

A szabadság önmagában nem teljes érték, csak 
párjával, a felelősséggel együtt Egész. New York-
ban van szobra a szabadságnak, sajnos sehol a vi-
lágon nincs szobra a felelősségnek, pedig belőle 
nagyon sok szobor kellene. Az ember szabadságát 
felelősségtudatának, felelősségvállalásának mérté-
ke tudja meghatározni. Minél tágasabban képes fe-
lelősséget vállalni az ember önmagáért, másokért, 
a létért, annál nagyobb a szabadság.

Megismerés, megértés
A megismerés az ember társadalmi és alkotói belső 
folyamata. Meghatározója a személyes tapasztalat, 
amelyben a megértés folyamatában megvilágoso-
dik az ember önmagában való belső értéke, mások 
másságainak méltánylása, a saját megélt életta-
pasztalat, élmények sokasága.

Az öneszmélés, a megélt tapasztalatok, élmé-
nyek lelki életben való strukturálódása. A lelki élet 
megnyilvánulása a kifejezés, a gesztus, a szókincs, 

a nyelv. A megértés a külső környezet belső fel-
dolgozása, saját lelki tapasztalataink alapján való 
utánélés.

Arisztotelész szerint az ember munkáját valami-
féle életnek kell tekinteni, éspedig a lélek értelmes 
tevékenységének és cselekvésének. Minden mun-
ka csak akkor jó, ha a cselekvő alany sajátos termé-
szetére jellemző kiválóságának megfelelően megy 
végbe. Az emberi értelemben vett jó: a léleknek 
erény szerinti tevékenysége.

Analfabéta
Az írni, olvasni nem tudó személy, aminek oka 
az iskolázatlanság, illetve az a környezet és elvá-
rás-rendszer, amely nem tarja fontosnak, hogy az 
írott ismeretekkel az illető egyén rendelkezzék. 
Félanalfabétának tekinthető az, aki csak a nevét és 
jó esetben a lakcímét tudja leírni, vagy csak olvas-
ni, de írni nem tud, de a megélhetéséhez lehetséges 
ismereteket, készségeket már csak szóbeli informá-
ciók, utánzás alapján képes megszerezni.

Funkcionális analfabétának tekinti az UNESCO, 
aki nem tud vállalkozni mindazokra a tevékenysé-
gekre, amelyek írni-olvasni tudást igényelnek cso-
portja, illetve közössége hatékony működése érde-
kében, s amelyek révén az írni-olvasni, számolni 
tudást folyamatosan hasznosíthatná.

Az írás, olvasni tudás hiányának oka lehet az a 
szellemi képességhiány, amit diszlexiaként, illetve 
diszgráfi aként ír le a logopédia szaktudománya. 
Az analfabétizmust az UNESCO a 16-60 év közötti 
népesség körében rendszeresen vizsgálja. Magyar-
országon a legutóbbi felmérés szerint az érintett 
népesség 1,9%-a volt írástudatlan.

SZÍN SZÓKINCSTÁR 

AZ ÖNMŰVELÉSI KEDV 
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A közösségi művelődés támogatásának jellemzői
A nyugati és keleti államok egyre jelentősebb 
pénzzel, ösztönző módszerekkel támogatják a he-
lyi, kistérségi, regionális és országos művelődési 
közösségek létrejöttét elősegítő, a társadalmi tőkét 
fejlesztő, a magyarországi művelődési házakhoz, 
civil szervezetekhez hasonló, életképesen működő 
állami, önkormányzati, egyházi és egyéb fenntar-
tású közművelődési intézményeket, civil egyesüle-
teket, mozgalmakat.

Svájcban a művelődési házak megfelelői, kiter-
jedt hálózattal, az úgynevezett Klubschule Mig-
rosok. Görögországban a pnevmatika kentárok 
(kulturális központok) töltik be ezt a szerepkört. 
1989-ben mintegy 1500 kulturális központot tar-
tottak nyilván az országban, amelyek programjai 
szinte teljesen megegyeznek a magyarországi mű-
velődési központok kínálatával. Angliában ilyen 
szociokulturális központok a közösségi és a falusi 
kollégiumok (community college, village college). 
A skandináv államok népfőiskolai programjai és 
működési feltételei nagyban rokoníthatóak a mű-
velődési házak által végzett közművelődési tevé-
kenységekkel, a svéd tanuló körök működésének 

tartalmi és támogatási módja is hasonló. Valameny-
nyi itt felsorolt forma közös nevezője, hogy a non-
formális és informális tanulási formák, együttlétek 
általánossá tételével egyaránt részesei, megvalósí-
tói az Európai Unió egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos stratégiai programjának.

Japánban közel 18.500 kominkan (művelődési 
központ) tevékenykedik önkormányzati működ-
tetéssel.

A második évezred nyitányának első éveiben az 
Európai Unió támogatásainak tervezése és elosztá-
sa során nyilvánvalóvá vált, hogy az egész életen 
át tartó tanulás új tanulási formái és a hazai köz-
művelődési tevékenységek lényegüket tekintve 
azonos célt szolgálnak. A magyar művelődési há-
zakban működő szaktudás Európa számára is szá-
mos újdonságot, módszert és megoldást tud aján-
lani a felnőttképzési problémák kezelésére. Ezek a 
szakmai tapasztalatok a jóval fejlettebb társadal-
makban is megoldási alternatívákat kínálhatnak 
a kulturális konfl iktusok és a devianciák kezelésé-
re, a társadalmi és a kulturális tőke alapját képező 
bizalom fejlesztésére, a társadalmi összetartozás 
mikrostruktúráinak kiépítésére.
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Kulturális értékek
A kultúra-fi lozófi atörténete értelmezésében az 
axiológiai (értékelméleti) irányzat képviselői (Kant, 
Schiller, Herder…) írták le először az ember által te-
remtett kultúra értékeit, (javait): IGAZ (tudomány), 
SZÉP (művészet), JÓ (erkölcs), SZENT (vallás).

Más kultúra-fi lozófi ai elképzelések, pl. a kul-
turális-antropológiai, -szociológiai, -pszichológiai 
a családi, az életkori, a nemzedéki-viszonyítási 
csoportbéli, a lakóhelyi kulturális értékeket/ja-
vakat határozzák meg elsődlegesen, és ezen ke-
resztül vizsgálják az ember és a kultúra, az em-
ber közösségei és a társadalom összefüggéseit. 
A családi, rokoni viszonyok, szervezetek minő-
sége, mineműsége az elsődleges szocializáció so-
rán alapvetően határozzák meg a kultúraelsajá-
títást, -továbbadást és életvégig megőrzik annak 
eredményeit, hibáit. Itt szimbolikus és praktikus 
értékátadás és -befogadás történik, az életkori 
sajátosságok fi gyelembevételével (pl. családi ha-
gyományok, viselkedésminták, szabadság és kor-
látozottság, együttműködés vagy magárahagyott-
ság-érzés…). A másodlagos szocializációban, 
intézményekben, munkahelyeken, lakókörnye-
zetben inkább a praktikus értékek a dominánsak 
(pl. teljesítmény, ötletgazdagság, újítás, díszített-
ség, rendezettség…).

A kultúra-gazdaságtan elméletében az emberi 
szükségletek kielégítésére alkalmas javakat, jószá-
got tekintjük kulturális értékeknek. Ezek előállí-
tásához köztámogatás szükséges, de a kulturális 
javak fogyasztása ellenszolgáltatás fejében és egyé-
nileg történik.

A természetátalakítás százhúsz évszázados tör-
ténelme során kialakult minden emberi társada-
lomban, törzsi szövetségben egy „csak rá jellemző” 
értéklista, melyben megtalálható az adott közösség 
és tágabb környezete kultúrájának standard anya-
ga, ez cirkulál majd az oktatásban, a nevelésben, a 
közművelődésben.

Mindemellett létezik és fi gyelemre méltó érték 
itt Közép-Kelet-Európában a Németh László által le-
írt „kulturális tejtestvériség”.

Előítéletek a közművelődésben
Az előítélet általában olyan negatív vagy pozitív 
attitűd (beállítódás, modor, magatartás) egy sze-
méllyel vagy csoporttal szemben, mely téves, il-
letve nem teljes információk alapján fogalmazódik 
meg. Nem egyértelműen hibás ítélet, de van kelet-
kezési és elhalási ideje, tartalma, számszerűsége, 
valóság- és hitalapja.

A közművelődésben a fogalmakat, tevékeny-
ségeket, művelődő közösségeket, etnikai csopor-
tokat, művészeti produktumokat, intézményeket 
érinti/érintheti leginkább ez a negatív (ellenséges) 
vagy pozitív (barátságos) érzelem, pontosabban at-
titűd.

Fogalmi apparátusa mindenekelőtt a kultúra 
tág vagy szűk értelmezése nyomán alakult ki a má-
sik két társadalmi létszféra (politika, gazdaság) ré-
széről. Téves, nem teljes információ és negatív elő-
ítélet eredménye, hogy a kultúra legfőbb feladata a 
politika (és a természetromboló, túlszennyező gaz-
daság) szolgálata (Ancilla politicae).

Téves koncepció alapján lett a kultúra pozi-
tív előítélet tárgya, amikor idillikus, utópisztikus 
tartalommal ruházták fel („világpolgári állapot”, 
„morális lét”, „kultúrfölény”) és szembeállították 
a civilizációval, ami azért is helytelen, mert a civi-
lizációs javak mind kulturális eredetűek, melyek a 
természet erőivel szembeni szakadatlan interakci-
ókban alakultak ki, és többek között biztonságérze-
tünket, kényelmünket is szolgálni hivatottak.

A művelődés, az alkotás, a közösség, a kortárs-
csoportok stb. fogalmát és társadalmi megnyilvá-
nulásait hasonló bipoláris előítéletek övezik.

Tevékenységekben az intézmények alap-, ki-
egészítő és vállalkozói funkcióit övezi a kétpólu-
sú előítélet. Ha nem szakmai szempontok, hanem 
politikai érdekek, a fenntartó részéről kinyilvání-
tott „szűk” kultúraértelmezések határozzák meg 
egy-egy intézmény, közösségi tér működési szer-
kezetét, akkor általában a negatív beállítódások, 
míg a használók, a befogadók igényeihez jól illesz-
kedő kulturális infrastruktúrában a pozitív attitű-
dök vannak túlsúlyban.



41

S
T
A

T
IS

Z
T
IK

A
 –

 U
tr

y 
A
tt

il
a:

 S
zí

n
 s

zó
ki

n
cs

tá
r 

–
 K

u
lt

u
rá

li
s 

ér
té

ke
k.

 E
lő

ít
él

et
ek

 a
 k

ö
zm

ű
ve

lő
d
és

b
en

Művelődő (tárgy- és képalkotó, tánc-, ének-
karokba tömörült) közösségekhez, a többségi és/
vagy kisebbségi kultúra képviselőihez fűződő 
pozitív attitűd fejeződik ki akkor, ha különböző 
személyek, csoportok részesei lehetnek a kultúrát 

karbantartó kreativitásnak. Negatív attitűdről be-
szélhetünk abban az esetben, ha ezért úgymond 
„leszólják”, kigúnyolják, alacsonyabb rendűnek ti-
tulálják részvételét a mindennapi kultúrában, mű-
velődésben.
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Domokos Pál Péter, 

Lakatos Demeter

Tíz esztendős korkülönbség volt köztük, s kapcso-
latuk a nagy távolság ellenére úgy alakult, mintha 
testvérek, vagy legalábbis közeli rokonok – nyá-
mok – lettek volna. Én magam is Domokos Pál 
Péter üdvözletével állítottam be első ízben Deme-
terhez valamikor az 1960-as évek végén, s mond-
hatom: soha jobb ajánlólevelet!

De vajon mikor ismerte meg egymást a csángó 
kultúra e két kiválósága? Mikor találkoztak először 
személyesen? Hogyan tartották és mi jellemezte 
kapcsolatukat? Ezekről kérdeztem az évforduló al-
kalmából Domokos Pál Péter Csíkszeredába láto-
gató lányait, Erzsébetet és Máriát.

A moldvai csángómagyarok sorskérdéseit fel-
vállaló Domokos Pál Péter 1929-ben járt először 
Moldvában, de a szabófalvi magyarokkal csak má-
sodik útján, 1932-ben ismerkedett meg közelebb-
ről. Tudomásunk szerint semmi jele annak, hogy 
már akkor találkoztak volna. Demeter 21 esztendős 
volt, kitanulta a lakatosmesterséget, végzett a so-
főrséggel is, éppen műkedvelő vándor színjátszó 
társulatát „igazgatta”, bizonyára találhattak volna 
közös témát. De hát a lakatos Demeter – noha már 
verselgetett – akkor még nem volt „fölfedezett” 
költő, erre majd csak 1935. november 13-án került 

sor, amikor Dsida Jenő a Kolozsváron megjelenő 
Keleti Újságban közli a csángó népköltő Falevelek 
hulladoznak det fú a szél című versét. Ez, és a két hó-
nap múlva ugyanott megjelenő Ideszanyám meszéli, 
hogy biztasszon, járjak szkolába című prózája felkel-
tette az erdélyi magyar értelmiség – legalábbis egy 
részének – fi gyelmét.

Eljátszottunk a gondolattal, hogy a csángók sor-
sa iránt immár elkötelezett, Kolozsváron élő Do-
mokos Pál Péternek talán az 1930-as évek derekán 
akadt, akadhatott meg a szeme Lakatos Demeter 
Keleti Újságban megjelent írásain. Vagy netán a tö-
rök nevű erdélyi magyar író, Széfeddin Sefket bej1 
tudósításán, aki 1936-ban, a románvásári „Zöld pi-
pához” címzett fogadóban2 fi gyelt föl a rövid bu-
karesti eltévelyedés után immár magyarul verselő 
Demeterre?

Beszélgetőtársaim, Mária és Erzsébet úgy vélik, 
a kettejük közti közvetlen kapcsolat első jele az a 
levél, mely 1957 szeptemberében érkezett Szabó-
falváról Budapestre. Domokos címét talán az ak-
kor nyáron nála járt Bartis Árpádtól kapta meg La-
katos Demeter. Ez után már nem váratott magára 
sokáig a személyes találkozás. 1958 tavaszán Do-
mokos Pál Péter a Jagamas János, kolozsvári nép-
zenekutató által vezetett csoportos gyűjtőút során 
otthonában kereste fel a szabófalvi költőt, aki ek-
kor már komolyan bizakodott magyar nyelven írt 
verseinek gyűjteményes kiadásában. Ettől kezdve 
az erdélyi – és magyarországi – magyar szellemi 
élet számos kiválósága biztatta Lakatos Demetert 
verseskötetének megjelenésével. Magyarországon 
Domokos Pál Péter mellett elsősorban Balás Gábor 
és Újvári Lajos közölte néhány versét, Erdélyben 
pedig Bajkó Sándor, Bartis Árpád, Beke György, 
Domokos Géza, Farkas Árpád, Kallós Zoltán, Mé-
liusz József, Szabó T. Attila – és bizonyára mások 
is – bábáskodtak a csángómagyar népköltő verses-
kötetének megjelenése érdekében.

A Domokos lányok által őrzött levelek szerint 
különösen Domokos Pál Péter viselte szívén La-
katos Demeter verseinek kiadását. Már első sza-
bófalvi látogatásáról így írt Kallós Zoltánnak kül-
dött levelében: „Megkerestük Demetert Szabófalván 
és elbeszélgettünk Vele. Bár hosszabb ideig lehettünk 
volna együtt és többet beszélhettünk volna! Megállapo-
dásom Demeterrel, hogy mivel verseinek sajtó alá ren-
dezése és kiadása éppen kezedben van letéve,3 remélem, 
nemsokára napvilágot láthat könyve.” Méliusz József 
a Ministrul Învăţământului şi Culturi Editura de 

1 Török nevű, erdélyi magyar író (1913 –?1967)
2 A hét vár országa. Bp. 1941. 211.
3 Domokos Pál Péter tudomása szerint.
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Stat Pentru Literatură magyar szerkesztőségéből 
1957 októberében egyenesen azt írta Szabófalvá-
ra, hogy „A könyv készül, szerettem volna a következő 
könyvről is tárgyalni.” Hamarosan rá kellett azon-
ban jönniük, hogy a sok ígéretből még nem lesz kö-
tet. Domokos Pál Péter – Bartis Árpáddal és Bajkó 
Sándorral – minden lehetőt elkövetett, hogy meg-
valósulhasson a költő vágya és álma, verseinek 
megjelenése. Tőle magától tudom, hogy elküldte 
Lakatos verseit Illyés Gyulának és Kodolányi Já-
nosnak is, kiktől mint „népi írók”-tól méltán elvár-
hatta, hogy fölismerik bennük a kettős – irodalmi 
és nyelvtörténeti – értéket. Szomorúan panaszolta, 
hogy nem ismerték fel, kezdő költői próbálkozás-
nak tekintették, s nem a XX. századi nyelvemléket 
látták bennük. Erdélyben is kicsinyes szempon-
tok akadályozták – a politikaiak mellett – a csángó 
költő verseskötetének megjelenését. Pedig Bartis 
Árpád már 1959-ben megírta Domokosnak, hogy 
a bukaresti állami könyvkiadó tervezi a megjelen-
tetését, és „már előleg is van”, de még 1971-ben is 
csak arról tudott beszámolni levelében, hogy a Kri-
terion két éve „foglalkozik a kiadás gondolatával, de 
nem tudták eldönteni [két év alatt!], hogy az eredetivel 
párhuzamosan magyarázatot, avagy átköltést (sic!) is 
közöljenek.”

A nemakarásnak természetesen nyögés lett a vége. 
Elsősorban szegény Lakatos Demeter nyögött, hi-
szen verseskötete – bármilyen kétes – dicsőség he-
lyett sorozatos csalódásokat okozott neki. Pedig 
Domokos Pál Péteren nem múlott. Már 1958-ban 
Kallóshoz írt levelét így végzi: „Legsürgősebben te-
hát Demeter könyvéről kérek pontos tájékoztatást, e 
percben miként áll a kiadás ügye.” Közben a körülmé-
nyekhez képest folyamatosan tartották egymással 
a kapcsolatot, előadásaiban, cikkeiben méltatta a 
költő jelentőségét,4 verseinek kéziratait különböző 
tudományos gyűjteményekben helyezte el, a ka-
pott összegeket pedig elküldte Demeternek.

Részlet egy 1963 áprilisában kelt levélből: „Be-
láthatatlan ideje nem hallottam semmit Magukról. Úgy 
megszakadt levelezésünk, mintha elvágta volna valaki. 
Azóta fél évig halálos betegen feküdtem szívkoszorú-ér-
elmeszesedéssel. Most jobbacskán vagyok. (…) Ha ide-
je van, jöjjön el hozzám Budapestre! Látogasson meg! 
Lakásról és ellátásról ittléte alatt gondoskodom” – írja 
a levelet, bizonyára elolvasó szekusokra gondolva. 
Három esztendő múlva (1966. június) pedig: „Ott-
hon jártam, a szép Csíksomlyón. Gondoltam, valami 
módon Demeterhez is eljutok, de ezúttal nem sikerült. 
Ha még élünk, majd talán máskor. Demeter verseit jo-

4 Domokos Pál Péter és a csángó magyarok. Vigília, 1972. 
július, 474.

gainak fenntartása mellett a Magyar Tudományos Aka-
démia kézirattárának ezer lej ellenében eladtam, (…) ezt 
nemsokára meg fogja kapni postán, egy barátomtól.” 
Ebben a levélben – akárcsak ötnegyed évszázada 
Döbrentei Gábor Petrás Incze Jánoshoz – Domokos 
is kérdéseket intéz Demeterhez, s arra kéri, írná le 
számára a szabófalvi szántás-vetés eszközkincsét, 
technikáját. „Örvendenék – teszi hozzá –, ha egy sze-
keret is leírna, annak minden részével.” Milyen érté-
kes néprajzi anyagot jelenthetnének ma ezek az 
adatok! A csángó költő pegazusát azonban nem 
sikerült eke elé fogni, de az is lehet, hogy Demeter 
néprajzi levele is – oly sok leveléhez, verséhez ha-
sonlóan – a „kémelhárítás” valamelyik ügyosztá-
lyán végezte. Mert ha elküldi, Domokos Pál Péter 
biztosan szerét ejti, hogy megjelenjék valamelyik 
néprajzi fórumban.

Hiába volt minden igyekezet, Lakatos Demeter 
versei, ezek a XX. század végi magyar nyelvemlé-
kek, az irodalmi és a tudományos vaskalaposság 
miatt szerzőjük életében nem jelenhettek meg kö-
tetben, mint ahogy ő sem juthatott el oda, ahová 
mindig vágyott, „hul a nap minden őszte leszentül”5. 
Csak halála után látott napvilágot három váloga-
tás és egy teljességre törekvő kiadás verseiből és 
prózai írásaiból.6 Hogy megjelenésükben mekko-
ra szerepe volt, mekkora lehetett az ügyet oly kö-
vetkezetesen szívén viselő Domokos Pál Péternek, 
azt aligha lehet súllyal, méterrel, százalékkal kife-
jezni. Hiszen ő volt az, aki a hozzá látogató fi atal 
költő, Libisch Győző fi gyelmét Lakatos Demeterre 
irányította, és „megbízta” őt a versek összegyűjté-
sével, sajtó alá rendezésével. De ha csak a kötetek 
anyagának összeállításában nyújtott önzetlen se-
gítségére, a saját tulajdonában lévő versek, levelek 
közlésre való átengedésére és a tájszavak értelme-
zéséhez adott értékes útmutatására gondolunk, ak-
kor is kimondhatjuk, hogy Domokos Pál Péter se-
gítő közreműködése nélkül egyik versgyűjtemény 
sem születhetett volna meg; a Búcsú az ifjúságtul 

5 Értsd: ’hol a nap minden este leáldozik’.
6 Csángó strófák. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 26. 
Udvardy Frigyes Lakatos Demeter bibliográfi ájával. 
Szerk.: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint az 
MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. 1986.; Csángú 
strófák. Válogatott versek. Vál. és bev.: K. Lengyel 
Zsolt, Szabó T. Ádám, Szász Judit Anna. Az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása. Bern, 1988.; 
Búcsú az ifjúságtul. Sajtó alá rendezte: Libisch Győző. 
Áramlat Kiadó, Budafok, 1992.; Csángú országba I-II. 
Összegyűjtött versek, mesék és levelek. Összeállította: 
Libisch Győző. Kiadja a Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület, Bp., 2003.
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című kötet kiadására pedig „Domokos Pál Péter 
áldozatkészségéből kerülhetett sor.”

Domokos Pál Péter nagyon jól tudta, hogy kit 
és mit támogat, amikor tartotta a moldvai magyar-
ság konok élniakarásának mindnyájunk számára pél-
dát mutató Lakatos Demeterben a lelket, szakmai 
védőernyőt nyújtott számára, továbbá sürgette és 
pénzelte versesköteteinek kiadását. Ő pedig hálás 
volt minden segítségért, tanácsért, támogatásért. 
Leveleiben Kedves Domokos Testvérnek szólította 
idősebb barátját, s hozzá írta egyik legszebb, leg-
bensőségesebb szeretetről tanúskodó versét:

Kedves Domokos bácsi

Bocsásond meg, gyirend írak,
érty maga helyzetet:
meg holt anyám, árva vagyak,
kell halny a hegyeket.
Kis korámbul árva vultam,
apám meghult rázbelbe,
harcat vittem pulickáirt,
mint szolga, idegenbe.
Hála istenek jól vagyak,
neky kezdett főny bor,
mégis magának is írny
el került talán a sor.
Hogy míg viszi az életvel?

Egissígivel hogy áll?
Maga él vagy száz esztendűt,
Nem iszik és nem pipál.
Mikor míg jön hozzám felé?
Nyáron hollottam, míg járt.
Nekem vágyam Budapesttül
Örökre, hiszem, elzárt;
Azt hiszem, meg fogok halny,
A lábam oda nem lép.
Azt mondja az egísz világ:
Fővárosuk dorsa szíp.
Mit csináljak? – ez az élet,
Ebben a századba élünk:
Úgy meg átkozott o sorsunk,
hogy egy másiktul félünk.

Huszonnyolc verssor, s benne van kettőjük kap-
csolatának minden melegsége, ragaszkodása. Mint 
ahogy példaértékű az is, hogy az 1990-ben, Bel-
ső-Magyarországon megalakult, a csángómagya-
rok iránt érdeklődő és értük tenni is akaró embe-
reket összefogó egyesület Lakatos Demeter nevét 
vette fel, tiszteletbeli elnöke pedig Domokos Pál 
Péter lett.7

Halász Péter

7 Halász Péter: A Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület története. Csángó füzetek 3. Kiadja a 
LDCSKE, Bp., 2002.
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Dr. Palkó István

(1913–2008)

Csend, gyűrű, csend…*
Tényleg úgy megyünk el innen, mintha itt se let-
tünk volna? Még életünkben elfelejtve, elhagyatva, 
törődés nélkül, azon tanakodva utolsó időnkben, 
mit együnk ma? Dr. Palkó István – a szombathelyi 
Felsőfokú Tanítóképző Intézet (gyökere a Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskolának, majd az abból 
lett Savaria Egyetemi Központnak) alapítója – 95 
évesen hunyt el néhány héttel ezelőtt.

Nem méltatta tevékenységét a város, nem küld-
tek nekrológot a főiskoláról. Sem intézmény, sem 
egykori munkatárs nem emlékezett meg róla, és 
nem kezdeményezte a közemlékeztetést.

Csak egyvalaki fi gyel: Horváth Zoltán amatőr 
fi lmes, aki társaival portrékat forgat a város és a 
környék nagy öregjeiről, akiknek munkája nélkül 
sokkal szegényebbek lennénk. Az utolsó pillanato-
kat kapja el az életükből, amikor még mesélni tud-
nak, és mozaikdarabkáikból még összeállítható az 
életút. A portréfi lm nyilván egyfajta visszatekintés, 
de különleges értékre emeli őket a sors azzal, hogy 
megmutatja: ezek a megszólalások valóban az 
utolsó szereplések. Így készült fi lm Kuntár Lajosról, 
Gál Ferusz Józsefről, Devecz Oszkárról, Palkó István-
ról is. Hátborzongató, de így van: mind a négyen 
meghaltak a bemutatók óta.

Olyan csöndben ment el 95 évesen, amilyen 
csöndben élte le utolsó éveit. Mindannyiunk szé-
gyene, hogy élete végén dr. Palkó Istvánról meg-
feledkezett a város… – fogalmaz szerkesztősé-
günknek küldött levelében Horváth Zoltán abban 
a reményben, hogy talán méltóbban bánunk majd 
az emlékével, mint vele életében.

A Palkó Istvánról szóló dokumentum értékű 
fi lmet 2006 szeptemberében mutatták be a Berzse-
nyi Dániel Könyvtárban. A premier arra is jó volt, 
hogy eljöttek sokan, akik régóta nem látták Pista 
bácsit. Köszöntötte a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola egykori főigazgatója, dr. Szalai László. Az 
esten prof. dr. Gadányi Károly, a Savaria Egyetemi 
Központ elnök-rektorhelyettese – amint mondta – 
hosszú idő után adósságot törlesztett: a felsőokta-
tási intézmény szenátusa nevében adta át Palkó Ist-
vánnak az intézmény aranygyűrűjét, amibe az idős 
polihisztor nevének kezdőbetűit vésték. Ez már két 
évvel ezelőtt volt.

Palkó István akkor felállt, és azokban az ünnepi 
pillanatokban ezt tudta mondani:

– Elnézést kérek, hogy a fi zikai állapotom miatt 
csak dadogni tudok. A fülem is tönkrement, de 
az agyam még működik. A feleségem épp comb-
* Megjelent a Vasnepe.hu 2008. augusztus. 02. szombati 
számában.

nyaktöréssel fekszik a kórházban, neki lett volna 
a legnagyobb élmény, ha itt lehet, de nem tudtuk 
kihozni…

Aztán levetítették a lírai hangvételű fi lmet. 
Mindjárt az elején Palkó István arról beszél, hogy 
az életünknek úgy van értelme, ha kidomborodik, 
mit csináltunk. Le kell írni, ki kell mondani…

Palkó István Toronyban született, a község dísz-
polgári címet is adományozott neki. Szegénypa-
raszti családból származott, nyolc testvére volt, a 
nagyobbaktól tanult meg írni–olvasni. A premont-
rei gimnáziumba járt, ahol a latint heti nyolc órá-
ban tanították, tanult ógörögöt is. Véletlenül ebből 
is leérettségizett, mert valaki nem jött el a vizsgára, 
és a tanár őt ültette be a helyére. A pécsi egyetemre 
ment, latin–görög–magyar szakon szerzett diplo-
mát. Pécsen ismerkedett meg és kötött életre szó-
ló barátságot földijével, Weöres Sándorral. Szellemi 
mesterei Kerényi Károly és Várkonyi Nándor voltak. 
A Sorsunk munkatársa, szerkesztője lett.

Ungváron kezdett tanítani 1941-ben, a nagyhírű 
Drigeth Főgimnáziumban. De hamarosan vissza-
tért Szombathelyre, a Faludi Gimnáziumba. Majd a 
Faludi és a premontrei gimnázium összevonásával 
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megalakult Nagy Lajos Gimnázium első igazgató-
ja lett 1948-ban. – Összerúgtam a patkót a pártbi-
zottsággal, büntetésből a Leánygimnáziumba he-
lyeztek – meséli a fi lmben. A nagy büntetést Palkó 
István arra használta, hogy megszervezte közben 
(1959–61-ben) a tanítóképzőt. – Utáltam, mert foly-
tonos harc volt, a politikai gazdaságtan és a mun-
kásmozgalmi ismeretek helyett pedagógiai tárgya-
kat akartunk tanítani – teszi hozzá. A szombathelyi 
Felsőfokú Tanítóképző Intézet létrejöttével annak 
igazgatója lett, és 1962-ben elsőként indította el az 
országban az azóta legendássá vált népművelő–
könyvtáros képzést.

Pedagógiai munkája mellett jelentős tudomá-
nyos munkát végzett. Országosan ismert nyelvész, 
irodalomtörténész volt, de írt pedagógiai, pszicho-
lógiai tárgyú publikációkat is. Érdeklődése az ősi 
kultúráktól a hipnózisterápiáig terjedt, ez utóbbi-
nak gyakorló szakembere is volt. Cikkei magyar és 
német nyelvű folyóiratokban is megjelentek.

Az 1950-es, 60-as években a helyi kulturális 
élet elsőszámú vezetője volt. Az általa szerkesztett 
antológiákban (Őrség, Vasi élet és irodalom, Ez tör-
tént) helyet adott a régió jeles művészeinek. Sokáig 
szerkesztette a Vasi Szemlét, de neki köszönhető 
az Életünk című folyóirat is, amely antológiasoro-

zatként indult, és amelynek alapító főszerkesztője 
volt. Szervezői tevékenysége is maradandó: létre-
hozta például a Sabaria Népi Kollégiumot, főtitká-
ra volt a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-dunántú-
li Csoportjának.

– Mivel telnek a napjai? – kérdezik tőle a fi lmben.
– Kénytelen vagyok magammal foglalkozni, 

mert az öregség riasztó, a halálközelség kétségbe-
ejtő. Reggeltől estig a halállal foglalkozom – vála-
szolta Palkó István két évvel ezelőtt. – Végigszen-
vedjük a napjainkat. Az a fő kérdés, mit eszünk 
ma. Szenvedünk. Én a feleségemet gyámolítom, ő 
engemet. Mindketten túl vagyunk a normális em-
beri élet határán…

Palkó István a feleségével öt gyermeket nevelt 
fel. Amint Horváth Zoltán írja a levelében, az utol-
só időkig friss volt szellemileg. Érdekelték a min-
dennapok, a világ eseményei, a tudomány állása, a 
város, és főként a főiskola sorsa. Szellemét azonban 
a teste már nem tudta követni, már nem tudott írni, 
csak szóban mondta el gondolatait.

Nagy kár, hogy kevesen voltak rá kíváncsiak 
– így a levél. – Egy generáció utolsó nagy hatású 
tagja távozott közülünk. Weöres Sándor, Gazdag 
Erzsi, Kuntár Lajos generációjáé.

Merklin Tímea



47

Borbáth Erika

O
L
V

A
S
V

A

JORGOSZ KÖZLEGÉNY ÚJABB 

JELENTÉSEI

Trencsényi László könyvéről*
Trencsényi Lászlótól nem idegen a pedagógia utol-
só évtizedeit megszemélyesítő vallomások sora. 
Mondhatjuk, hogy a saját történeteit, de a pedagó-
gia XX. századi második felét, a XXI. századi első 
évtizedét írva – szakmai tanulmányokban, peda-
gógiatörténeti írásokban – a pedagógusok, az em-
bernevelők hétköznapjait is megélő alkotó ember 
gondolkodását, az újítók tiszteletét, munkásságuk 
elemzését ismerhetjük meg.

Új könyve, A maratoni sereg megjelenése kap-
csán nem kívánok kitérni a rendkívüli pontosság-
gal elkészített jegyzetekre, amelyek megelevenítik 
az egyes személyiségek életútját, illetve érthetővé 
teszik még a nem szakavatott olvasó számára is az 
eseményeket, mozgalmakat, az egyes irányzato-
kat. Hasonlóan nem kívánom külön méltatni a gaz-
dag irodalomjegyzéket, amely a kutatások alapjául 
szolgálhat. S amit még nem teszek, nem sorolom a 
neveket, mert a rövid méltatásba a legismertebbek 
felsorolása sem férne.

A kötet összekapcsolódó históriák sora, egy tab-
ló, amelynek ha a háta mögé nézünk, történetek, 
emberi sorsok tűnnek elő a XX. század és a XXI. 
század pedagógiatörténetéből, művelődéstörté-
netéből. Mondhatni folytatásos regény, amelynek 

* A könyvbemutató szövege elhangzott a Felnőtt 
Tanulók Hetén – A Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL), a Magyar 
Pedagógiai Társaság (MPT), a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége (MSZOSZ) és együttműködő 
partnereik rendezvényén –, a 2011. október 18-
án, kedden 13.30-tól megtartott Könyvbemutatók 
délutánján.

előzményei a Báthory Zoltán által írt Maratoni sereg 
és a Trencsényi László tollából megjelent Jorgosz 
közlegény jelentései a 38. kilométerről.

Kezdjük a végén… Merre tart ma Jorgosz köz-
legény, aki a győztes csata hírét viszi? A kérdés, 
hogy a maratoni út végéhez ért, vagy lesz-e alkal-
ma még maratoni távokat futni, a kanyarokkal, 
zsákutcákkal teli utakon, a kitaposott és ki nem ta-
posott ösvényeken, sugárutakon?

Trencsényi László Maratoni Csapatának tör-
ténete befejeződött-e az 1990-es években? Milyen 
hatással volt a felnövekvő nemzedékre, milyen fel-
nőtteket nevelt az a reformpedagógia, amely dis-
kurzusainak középpontjában a talán mind máig 
feloldhatatlan vita folyt a modernizáció és/vagy 
restauráció kérdéskörében. Kívülállóként úgy ér-
zékelem, hogy a vitának a pedagógus szakmán be-
lül nyilvánvalóan létjogosultsága van, számunkra 
azonban mindkét irányzat képviselőit jellemzi a 
jobbító szándék, az eredményes, gyerekközpontú 
iskola eszménye.

A kötet írásain végigfutó gondolat az „új kihívás 
– újítás” fogalompárosa. Kik és hogyan képvisel-
ték a változtatást, a kihívásokra adott válaszokat. 
Nemzedékről nemzedékre visszatérő dilemmák 
és megoldási javaslatok fogalmazódnak meg a 
szakemberek munkásságában. Közös nevezőjük: a 
„merre tovább?” Mint Jorgosz közlegény, aki kere-
si a talán legrövidebb, a legeredményesebben célba 
érő utat. Persze számtalan az útelágazás. És még 
több a környezetből érkező súgás, segítség, elköte-
lezni vágyás, vagy az éppen aktuálpolitika által ki-
terjeszteni, elterjeszteni kívánó szándék, s eközben 
talán elvesző, átalakuló, leegyszerűsödő lényeg. 
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Persze Jorgosz közlegény autonóm, saját tapasz-
talatain, tudásán keresztül ad választ ezekre a vá-
lasztásokra. Az utak sokfélék, nincsen egyedül üd-
vözítő megoldás. A pedagógia jeles képviselőinek 
is ki kellett taposniuk azt a sajátos utakat, amelyek 
alapján iskolát teremtettek, műhelyeket hoztak lét-
re a településeken és a módszertani intézmények-
ben, vitatkoztak és érveltek. Meggyőzték egymást 
és kérlelhetetlenül kiengesztelhetetlenek voltak 
egymással szemben.

Így utólag persze mondhatjuk – nagyon egysze-
rűen –, hogy nem is értjük a kiengesztelhetetlensé-
get. Hiszen törekvéseikben, embereszményükben 
több a közös, mint az, ami elválasztotta/elválasztja 
őket egymástól. Ezt mi magunk is, nap mint nap ta-
pasztaljuk, saját szakmánkban a közművelődésben.

Trencsényi László kérdéseket is megfogalmaz, 
amelyekre sok esetben az eltelt idő adja majd meg 
a választ: Ki mikor hagyta abba? Ki mikor lépett 
be? Kik maradtak ki? Kérdések, amelyeket nem 
csak pedagógiatörténeti, de politikatörténeti, szo-
ciológiatörténeti, művelődéstörténeti szempontból 
is elemezni kell.

A felszínen azokról a meghatározó személyisé-
gekről beszélünk, akik fémjelezték az egyes gon-
dolkodásokat, újításokat. Most ebben a kötetben 
nem lehetett szó azoknak a pedagógusoknak, nép-
művelőknek a maratoni hadáról, akik követők, az 
egyes módszereket fi nomítók, a mindennapi gya-
korlatban alkalmazók voltak, egészen a legkisebb 
településekig.

A kitérő olyan családi vonatkozás, amit még 
gyerekként tapasztaltam meg nagyszüleim falu-
jában. Édesanyám testvérei pedagógusok voltak, 
s mindketten elkötelezettek a művészeti nevelés 
mellett. Egyikük zenetanárként, a Kodály mód-
szert alkalmazva kórust vezetett, versenyeket 
nyert és adott örömöt, sikerélményt tanulóinak, 
akik közül mind a mai napig többen a felnőttkó-
rusban énekelnek. A másik testvér a színjátszás 
iránt kötelezte el magát, és tette ünneppé a fa-
luban a bemutatókat, de bevonta a szülőket is a 
közös munkába, jelmezt varrtak, díszletet készí-
tettek – többek között az én nagyapám is. Közös 
izgalom, közös várakozás, közös munka és együt-
tes eredmény volt minden alkalom.

Amiért jelentkeztem a könyv bemutatására, 
az az, hogy a kötet lehetőséget biztosít egy társ-
szakmával, a közművelődéssel való kapcsolat 
megismertetésére, a közös múlt egy szeletének 
feltárására.

Az újítások sorában természetes volt az össze-
kapcsolódás, az együttműködés. A közös mun-

ka szép példája az iskolai rendszerű és az iskolai 
rendszeren kívüli nevelőmunkának, illetve az 
egyedi utak, kezdeményezések, kutatások során 
kialakított értékek kölcsönös alkalmazásának. Szá-
mos esetben feloldva az iskolai rendszeren belüli 
és az iskolai rendszeren kívüli lehetőségeket az 
egységes módszertanban.

A kapcsolat részben kézenfekvő. Karácsony 
Sándor a debreceni egyetemi műhely meghatá-
rozó személyisége volt. Az ő tanítványa, Durkó 
Mátyás szervezte meg az első népművelés szakos 
képzést a felsőoktatásban. Éppen Karácsony Sán-
dor hatására, aki nemcsak a gyerekek tanításá-
ban, de a felnőttek képzésében is úttörő szerepet 
játszott teoretikusként és gyakorlati nevelőként. 
Eszménye az embernevelés volt, függetlenül at-
tól, hogy ki hány évesen ül az iskolapadban, fog 
könyvet vagy ceruzát a kezébe. A Karácsony Sán-
dori örökség összekötő kapocs lehet a társadalmi 
kihívásokra választ kereső és lehetőségeket fel-
kínáló pedagógia, közművelődés és andragógia 
egymást feltételező, kiegészítő és együttműködő 
kapcsolatrendszerében.

Ki ne ismerné például az olvasótábor mozgal-
mat, a báb- és színjátszás pedagógiai alkalmazása-
it, a táncház mozgalmat, a kórus mozgalmat, mint 
a zenei nevelés meghatározó elemét, a népzenei 
nevelést, a drámapedagógiát, a játszóházakat, leg-
újabban pedig a közösségfejlesztést.

A művészeti nevelés szükségességét felismerő 
szakemberek könnyen tudtak és tudnak napjaink-
ban is segítő kezet nyújtani egymásnak. Az Egész 
Életen át Tartó Tanulás-t úgy határozzuk meg, 
mint tanulási, társadalmi fejlődést elősegítő prog-
ramot, amelyben a közösségi alkotásnak mind a 
felnövekvő, mind pedig a felnőttek tanulásában, 
ismeretszerzésében – a közösségi kompetenciák 
fejlesztésében – meghatározó szerepük van. Úgy 
gondolom, hogy ma Magyarországon még szám-
talan, kiaknázatlan lehetőség van az iskola, a szü-
lők, a gyerekek és a településfejlesztés lehetőségei 
és kapcsolatai között, amelyek programja éppen 
a pedagógusok és a közművelődési szakemberek 
együttes munkájával formálódik.

Fontos említést tenni ebben a kapcsolatban az 
általános művelődési központokról is, melyek kö-
zös műhelyei voltak az innovációnak. Az ott dol-
gozó, meghatározó szakembereket mindkét szak-
ma a sajátjai között is elismerte.

Mindennek napjainkig meghatározó műhelye 
a Corvin tér 8., a mai Magyar Művelődési Intézet 
székháza, s megkerülhetetlen munkatársai az Inté-
zetben és annak jogelődeiben.
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A kérdés a folytatás: Az újító mozgalmak min-
dig a társadalmi kihívásokra adtak választ, ame-
lyek számos esetben az informális csatornákon in-
dultak el. Megvalósulásukhoz, fennmaradásukhoz 
szükség volt a szakmai, a helyi és a nagypolitikai 
összekacsintásokra.

Milyen kihívások vannak napjainkban? Meg-
fogalmazódnak-e cselekvésre ösztönző erőként a 
helyi kezdeményezések? Az ún. személyzeti poli-
tikán kívül megjelenik-e a politikai elégedettség? 
Létezik-e társadalmi kontroll? A politikai váltótár-
sadalomban dolgozó szakembernek milyen garan-
ciái vannak, vagy a helyi kiszolgáltatottság csak a 
túlélésre van ösztönző hatással?

Na és persze a tartalom… A folyamatos átszer-
vezésekben élő szakemberek számára az igazolást 
az indikátorok, a mutatószámok és a gazdasági 

hatékonyságban való gondolkodás, az adminiszt-
ráció szükségessége jelenti. Kérdés, hogy emellett 
a tartalomért való aggódás, a közösségek fontossá-
ga, milyen hangsúlyt kap? Hogy a kísérletező, az 
újító embernek milyen szerep jut? Megtaláljuk-e az 
arányokat az indikátorok és minőségi tartalom kö-
zött? Kérdések sora, de a legfontosabb, hogy mikor 
tudjuk elkezdeni? Mikor lesz olyan felelős szakmai 
és politikai gondolkodás, amely az embernevelést 
tűzi a zászlajára, és bátorítást, bíztatást ad?

Optimista emberként csak azt mondhatom, 
hogy vannak előttünk olyan példák, amelyek se-
gítenek. Ha Jorgosz közlegényre gondolok, meg-
találja a célt és a hozzávezető utat.

(Trencsényi László: A maratoni sereg, Önkonet Ki-
adó, Budapest, 2011.)



50

Az ÁMK-történet szomorú véggel*
Hol volt, hol nem volt három vándorlegény, három 
építész mester: Jeney Lajos, Kiss István, Szrogh 
György. Valamikor – vagy 50 évvel ezelőtt – felta-
risznyáztak és felkerekedtek világot látni. Nyugati 
útjukon megtapasztalták, hogy van olyan nevelé-
si–művelődési intézmény, mely erős, biztonságos, 
és mindenek előtt a helyé: a helyi közösség, falu, 
város, lakótelep tartja tenyerén. És látták, hogy ösz-
szefogva hatékonyabban lehet a különböző nemze-
dékek más-más motívumokkal bíró képviselőinek 
– Adyval szólva – Szépség és Szó iránti éhségét ol-
tani. S belátták azt is, hogy amennyiben a család 
egyik – bármelyik – tagja megszólítható, akkor az 
egész család szellemi, közösségi életminősége ja-
vítható, hiszen előbb-utóbb minden tagja motivált-
tá válik. Ez az educational center, a community school 
modellje.

A vándorok beszámolóinak ez a biztató jövő-
képe a hazai értelmiséget annak idején nagyon 
felvillanyozta, a tanügyigazgatást azonban kevés-
bé érdekelte, mivel ők a gazdaságosság adatolható 
értékmutatóira voltak kíváncsiak. Nos, a három 
vándor erre a szempontra is igennel válaszolhatott, 
hiszen az egész napos üzemmód megtakarítást je-
lenthet: egyetlen épületet kell ellátni energiával, 
ebben kell csak takarítani; az egységes technikai 
park jobban kihasználható, s a „humán erőforrás-
sal” is ésszerűbben lehet gazdálkodni a szolgálta-
tások iránti igényeket fi gyelembe véve (nem is be-
szélve arról, hogy közművelődési szakemberhez 
juthatott általa olyan település is, melynek már 
akkor sem tellett „kultúrházra”. A „bölcsőtől a 
koporsóig” integrált művelődési–közösségi szol-
gáltatások rendje a menedzsment, a gazdálkodás, 
a szakember-aktivizálás terén is megtakarítást je-
lenthet, az erőforrások hatékonyabb kihasználását 
– írták jelentésükben a mesterek.

* Elhangzott a Felnőtt Tanulók Hete 2011 
rendezvénysorozat 2011. október 18-án megtartott 
Könyvbemutatók délutánján.

Ez az utópia konkretizálódott Magyarországon 
az ÁMK, az általános művelődési központ eszmé-
jében (az ÁMK-krónikák szerint éppen 40 éve jött 
létre az első ilyen intézmény). A téri keretekhez 
tartalmat, ideológiát teremtő művelődéstörténész, 
Vészi János sci-fi be illően egyszerűen alfának ne-
vezte.[1]

Az ÁMK-mozgalom kalandos történetét rögzí-
tették a krónikások.[2] Volt idő – többször is kalan-
dos történelmünk során –, amikor számuk meg-
közelítette a 300-at, azaz több volt belőlük, mint 
gimnáziumokból.

Mindenki úgy vélekedett, hogy minél több sza-
badság jut a polgárnak és a helyi közösségnek, s egyúttal 
minél kevesebb erőforrás (a válságból válságba buk-
dácsoló hazai gazdaságban, államháztartásban), 
annál inkább lesz a társadalom, az állam fogékony 
az ÁMK-típusú megoldásokra. Az ÁMK-történe-
lem 40 éve azonban jóval zaklatottabban alakult. 
De erről másutt sokat írtam magam is, mások is.

Ma helyzet van. A gazdasági világválság, az euró- 
válság, az államháztartás hiánya következtében a 
mélyponton vesztegelünk. Soha vissza nem térő 
alkalom ez – gondoltuk naivan – a helyi erők ösz-
szefogására, a terek, eszközök, kultúraközvetítő ér-
telmiségiek energiáinak integrált felhasználására.

Igen ám! De 2010 óta az intézmények szétsza-
kadási, bomlási folyamata hihetetlenül felgyorsult. 
Felpörgött az ÁMK-ból kihasított iskolák átadása 
más tulajdonosoknak, az amúgy is vékony köl-
dökzsinórból táplált művelődést – hogy „vala-
mije” azért maradjon (mert ez már a kutyának se 
kell), megtartotta az önkormányzat. Az épülete-
ket szétszabták, szigorú átjárási tilalmakkal „óv-
ták” egy-egy egység „önállóságát”. S újra van sok 
új – nálánál hatalmasabb urainak szolgálni rendelt 
– „kisfőnök” a maga kicsi kis „szemétdombján”.

A hűbéri újraberendezkedés az ilyet szereti.
S ugyan kit érdekel manapság a Szó és a Szép 

iránti éhség?
Pedig e szellemi táplálékok birtokában talán a 

Kenyérhez is könnyebb volna hozzájutni…

NINCS MESE

Trencsényi László
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UTAK ÉS TÉVUTAK

Nanszákné Cserfalvi Ilona
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A pedagógiában a fejlesztő tevékenység előfelté-
tele, hogy alapkonfl iktusként kezeljük „az új és a 
régi ellentmondását”. Ha ezen a természetes aka-
dályon sikerül átsegíteni a tanítványokat, akkor a 
velük szemben támasztott határozott követelmé-
nyek mellett az őket támogató emberi kapcsolatok 
védőhálójában érezhetik magukat, ami esélyt ad az 
érték-transzformációra is.

Az iskolai nevelés tipikus konfl iktusgócai az 
intézményes és a szubkulturális értékek, az intéz-
ményes szerepek és a személyiség, a hivatalos el-
várások és az egyéni diszpozíciók között kirajzo-
lódó konfl iktusok. Beigazolódni látszik az a jóslat, 
hogy a pedagógiai–pszichológiai kutatások egyik 
legfontosabb és legtermékenyebb új ágazata a pe-
dagógiai konfl iktuskutatás lesz. A konfl iktusokat 
csak akkor tudjuk megérteni, ha állandóan jelenlé-
vő tényezőkként fogjuk fel őket. Olyan jelenségek-
ként, amelyek az élet minden percében hatnak, s 
csak olyan struktúrákban válnak diszfunkcionális-
sá, amelyek nem tolerálják a konfl iktusokat, felol-
dásukra nem biztosítanak intézményes kereteket.

Csillag Ferenc és Takács István könyvét tartom a 
kezemben*: Példák az iskolai konfl iktusok kialakulására 
és kezelésére – utak és tévutak. Megtisztelő számomra, 
hogy egy olyan szerzőpáros munkájáról szólhatok, 
akik nem csak a pedagógia és a művészetek terüle-
tén jeleskednek, hanem emberi, baráti kapcsolataik 
terén is. Nagyszerű előadók, írásaik mindig színe-
sek, érdekesek, lebilincselők. Rendszeresen megje-
lennek a pedagógiai folyóiratokban, itthon és kül-
földön előadásokat tartanak, pályázatokat írnak és 
bírálnak, a pedagógiai közélet aktív szereplői.

A könyv 13 fejezetben az iskolai élet eseményei-
ről szól; műfaját tekintve az elbeszélés-gyűjtemény, 
a gyakorlati kézikönyv és az elméleti szakkönyv 
harmonikus együttese. A szerzők kitűnően isme-
rik az iskola belső világát, és nem riadnak vissza 
az úgynevezett kényes témáktól sem (lásd például 
az igazgatóválasztás kérdését a nevelőtestületben, 

* Az írás szerkesztett változata a Felnőtt Tanulók 
Hete 2011. Corvin téri – Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorátus – Könyvbemutatók 
délutánján elhangzottnak.

vagy a családi tragédiák, halálesetek kezelését). 
A könyv lapjain néhány nyitott, befejezetlen törté-
nettel is találkozunk, amelyek lehetőséget adnak a 
véleménynyilvánításra, a különböző érzelmi meg-
nyilvánulások megbeszélésére.

Az elbeszélések azt igazolják, hogy az iskolai 
élet szinte mindig többszereplős eseményekből áll. 
A tanítás–tanulás, a kortárs csoportok, kapcsola-
tok, a pedagógus–gyerek viszony alakulása nap-
ról-napra változó interakciók szövevényes hálóza-
tát alkotja, amelyben minden szónak, gesztusnak 
kitüntetett szerepe lehet, akár egy életre belevésőd-
het az érintettek emlékezetébe. A történetek dön-
tő többsége probléma-érzékeny konfl iktushelyzet, 
olyan szituáció, amely megoldásra vár a pedagó-
giai folyamat szereplői részéről. Találunk olyan 
helyzeteket is, amelyek nem a gyermekközpontú-
ságról szólnak.

Nagy érdeme a munkának, hogy szerzői nem-
csak bemutatják a problémákat, hanem időt és 
lehetőséget adnak az események kibontására, a 
szereplők élethelyzetének elképzelésére. Előadás-
módjuk érdekes és olvasmányos; nem oktatják ki 
az olvasót, nem ítélkeznek, nem idézik a pedagó-
gia és a pszichológia elméleti tételeit, de történeteik 
érzelmileg megérintenek, töprengésre, továbbgon-
dolásra inspirálnak. A leírások hangvétele, stílusa 
egyszerre tárgyilagos és szubjektív, szemléletük 
megértő és elfogadó.

Olyan személyekkel találkozunk az elbeszé-
lésekben, akikkel valójában is találkozhatunk az 
iskolában, az életben. A bemutatott esetekhez 
gondosan összeállított feldolgozási szempontok 
tartoznak négy kategóriában: pedagógusok, szü-
lők, diákok, pedagógusjelöltek számára.

Főiskolai szemináriumaimon magam is gyakran 
idéztem már a könyvben szereplő esettanulmányo-
kat, s így bizton állíthatom, hogy kiváló lehetőséget 
nyújtanak a hallgatók meglévő ismereteinek alkal-
mazására és továbbfejlesztésére. Nemcsak vitára 
inspirálják őket, hanem szerepjátékokra, saját élmé-
nyeik és tapasztalataik felidézésére is a személyes 
konzultációk, csoportos beszélgetések keretében.
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A kötet szerzői elsősorban arra törekedtek, hogy 
a gyakorló pedagógusok mindennapi munkáját se-
gítsék, különös tekintettel az osztályfőnöki órákra, 
amelyek néha sajnos csupán a tetemes szervezési 
feladatokra korlátozódnak. Ahhoz azonban, hogy 
tanítványaink éretten cselekvő, kritikus felnőttek-
ké váljanak, szükség van olyan foglalkozásokra is, 
ahol állást foglalhatnak, véleményt alkothatnak, 
sőt társaikkal vitába szállhatnak.

A szerzők arra is ügyeltek, hogy az egyes sze-
melvények igazodjanak az olvasóközönség össze-
tételéhez, cselekvési szintjéhez, valamint a pedagó-
gus érdeklődési köréhez is. A kötet egyes fejezeteit 
neves szerzőktől származó, fi gyelemfelkeltő idéze-
tekkel, szemelvényekkel vezetik be. Például:

„A barátság mindenekfelett fegyverszünet, ha-
talmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdé-
sek fölött.” (Saint-Exupéry)

„Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszé-
lők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.” 
(Rousseau)

„Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni 
azt, ami szép és jó az életben.” (Karinthy Frigyes)

A kötet szerzőpárosa a személyesség, a jobbító 
szándék, a pedagógiai, pszichológiai felkészült-
ség, valamint az önismeret szükségessége mellett 
tesz hitet. Ezt szolgálja az esetleírások mértéktartó 
hangneme, amely a szerzőpáros kivételes pedagó-
giai érzékét és empátiáját dicséri.
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„AZOK KÖZÉ TARTOZOM, 

AKIK NEM HÁTRAFELE HÚZZÁK 

A KOCSIT…”
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„Az én költészetem nem az álmok kusza burján-
zásából
hanem a geometria szigorú rendjéből születik
lefejti a gyümölcs héját
megszerkeszti az alaprajzot
térbe állítja a tárgyakat
eltakarítja a múlt romjait
s egy szebb jövőt ígér”
(Kassák Lajos: Költészetem)

Kárpáti Béla nagyszabású, az életmű egészét ana-
lizáló Kassák-monográfi ája majd’ félévszázadon át 
készült. Kutatásait a szerző még a 60-as évek de-
rekán – Kassák életében – kezdte el; 1980-ra el is 
készült könyvével, de az irodalompolitika útvesz-
tője elnyelte azt a Kádár-korszak ismert metódu-
sa szerint. S bár néhány részlete megjelent itt-ott 
folyóiratokban, mivel az avantgárd egésze under-
ground helyzetbe volt szorítva (a tűrt/tiltott hatá-
rán lebegett), érthető, hogy a szélesebb szakmai kö-
zönség még csak tudomást se szerzett róla.  Holott 
erre a kitűnő könyvre épp a késő Kádár-kor és a 
rendszerváltás időszakában lett volna leginkább 
szükségünk: az új-kapitalizmus, amelyben azóta 
élünk, egészében megtagadta, ellehetetlenítette a 
közösségért élő „kollektív individuum” (Kassák 
kulcsfogalma) eszményét, felelősségtudatát, erköl-
csi komolyságát, s magánérdekek prédájává tette a 
közösség ügyeit.

Ha valaha, hát most lenne igazán szükség Kas-
sák hajlíthatatlan, megalkuvást nem ismerő ko-
nokságára, amellyel egész életén át küzdött egy 
demokratikus, igazságos társadalmi berendezke-
désért. S bár halála évében megkapta a Kossuth-dí-
jat (amit volt tanítványai, tisztelői küzdöttek ki a 
számára), ez már nem kárpótolta őt az egész életét 
végigkísérő (esztétikai és politikai természetű) tá-
madásokért; s főként azért nem, hogy művei oly 
sokáig ki voltak rekesztve a szellemi köztudatból.

Kárpáti Béla – alapkutatásokat is végezve – fel-
tárja a teljes életmű életrajzi, világképi, esztétikai 
hátterét; nem csupán analizálja az egyes műveket, 

hanem – keletkezésük időrendjét, az adott korsza-
kot fi gyelembe véve – eszmetörténeti kontextusba 
ágyazza, s műfaji sajátságaik alapján (ami Kassák 
esetében nem mindig könnyű!) rendszerezi is őket. 
Elemzései részint kapcsolódnak a korábbi szak-
irodalom (Rónay György, Bori Imre, Körner Éva) 
megállapításaihoz, részint polemizálnak velük; s 
bizonyos mértékben tekintetbe veszi az újabb ku-
tatások (Aczél G. – Csaplár F. – G. Komoróczy E.) 
eredményeit is.

Az első részben (Kassák költészete) számba ve-
szi a kortárs (hazai és európai) líratörténeti jelen-
ségeket, azok hatását az induló Kassákra; majd 
részletesen bemutatja aktivista–expresszionista, 
dadaista–konstruktivista korszakának poétikai jel-
legzetességeit, fi gyelve világképének változásaira 
is. Alaposan elemzi a nagy poémákat (Eposz Wag-
ner maszkjában, Máglyák énekelnek, A ló meghal…) s a 
számozott verseket; majd bemutatja a kassáki líra 
letisztulásának folyamatát (a bécsi emigrációból 
való hazatérte után). A Földem, virágom című kö-
tet (1935) bizonyos értelemben fordulópont Kassák 
létszemléletében, kifejezésmódjában; ugyanakkor 
Kárpáti azt is hangsúlyozza, hogy továbbra is el-
sődleges marad az architektúra formaképző sze-
repe; így költészetét mindvégig konstruktivistá-
nak kell tekintenünk. Versformái a későbbiekben 
(még idillbe hajló korszakaiban, 1940–50-ben is) 
megőrzik a korai avantgárd alap-jellegzetességeit 
(a kompozíció geometrikus felépítettségét, a társa-
dalom kisemmizettjeivel, a szenvedőkkel való azo-
nosulás következetes vállalását). A félreállítottság 
éveiben (1950–58), „a hallgatás tornyába” zártan 
„kőbefaragott jeleket” vés az Idő falába, tanúságul 
egy olyan korról, amely elsősorban azokat szorítot-
ta háttérbe és fosztotta meg a közlés lehetőségétől, 
akik valóban hittek az igazságosság – testvériség 
– szabadság eszméjében, s „félre nem érthetően” 
próbálták kimondani, „amit szívük szerint ki kell 
mondaniuk”.

Kassák ez időszakban is megpróbált a saját tör-
vényei szerint élni, hiszen egész életében vallotta: 
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„Nemcsak a jámbor megadás, de a bátor ellenál-
lás is erénye lehet az embernek, / s én azok közé 
tartozom, akik nem hátrafele húzzák a kocsit” (Bi-
zodalom a Szabadságban). Kárpáti utal a József At-
tilával való sors-párhuzamra is: azok taszították 
ki mindkettejüket a „mozgalomból”, akikhez tar-
tozni véltek, akartak: az illegális Kommunista Párt 
– a moszkvai csoport bátorításával – az 1931-es 
„platform-tervezetben” Kassákot „szociálfasisztá-
nak”, József Attilát „fasisztának” bélyegezte (lám 
csak, a mai szlogenek honnan származnak!). Ta-
lán ezzel kezdődött az a szellemi tudathasadás a 
munkásmozgalmon belül, amely fél évszázadon át 
elfojtotta a véleményformálás, a szellemi autonó-
mia és az előrevivő kritika szabadságát. Aminek 
egyenes következménye lett az „alattvaló” lelküle-
tű politikusok, közéleti emberek és az ál-művészek 
 burjánzása.

Kassák utolsó lírai korszaka (1958–67) kiérlelt, 
klasszikus költeményeivel („őszikéivel”) – a szer-
ző interpretációjában – „a kassáki szabadvers sum-
mázata, egyszersmind szintetikus megújulása”. 
„Nem megismételte, hanem törvénybe fogalmaz-
ta, modellbe formálta” addigi kísérleteit; „új vers-
tant alkotott: a vizuális költészet verstanát” – írja 
Kárpáti, a korai képversektől végigvezetve az utat 
a kései (klasszicizálódott) „katedrális”-versekig. 
Talán ez a rész (Az avantgárd klasszikusa) adja hoz-
zá a legtöbb poétikai nóvumot Bori Imre ilyen irá-
nyú vizsgálódásaihoz (A Kassák-vers típusai, Híd, 
1967/2–3. sz.); bizonyítva, hogy Kassák minden 
korszakában belső indítékok alakítják a formát, 
s nem a metrum szabályai. A számozott „tömb-
versek”-ben kialakított lépcsőzetes, „lépegető” 
technika nem lineárisan, hanem hierarchikusan 
kapcsolja össze az egymásra toluló motívumokat, 
képzeteket, emlékképeket. Később – e metódust 
továbbfejlesztve – az architektúra szabályai sze-
rint (alulról felfele) építkezik: az alkotó-elemeket 
metonimikusan helyezi egymás mellé, szimmetri-
ára törekedve. Az elemek (színek, hangulatok, for-
mák) kölcsönhatása, egymást kibékítő egyensúlya 
egyfajta szilárd vázat (épület-szerkezetet) teremt, 
amelyben azonban a szavak – sorok – strófák fel-
cserélhetősége, variálhatósága bizonyos fajta mobi-
litást eredményez: az olvasó az elemeket más-más 
struktúrába állítva újraalkothatja a művet. Volta-
képpen nem más ez, mint Umberto Eco „nyitott 
mű” koncepciója, amely szerint az ilyen típusú mű 
előhívja a befogadói kreativitást, újraalkotására 
késztetve az olvasót. Azaz a műnek különféle olva-
satai lehetségesek. Az átrendezéssel természetesen 
módosul a vers alapszíne, alaphangulata; a költe-

mény így – mint valami színjátszó szőttes – bomlik 
ki az olvasó előtt (Kárpáti a Tünemény, Rabságban, 
Sorsod, Magatartás, Széltölcsér stb. verseket említi, 
hangsúlyozva, hogy e tekintetben a kései Kassák 
bizonyos értelemben visszacsatol a népköltészet 
alapformáihoz). Ennek ellenére a népköltészet dal-
lamvilága csak kivételes esetben érinti meg (pl. a 
Ha én rigómadár lennék, s néhány kisebb versben).

Kárpáti Béla felismerései e vonatkozásban azért 
is fontosak, mert tudatosítják bennünk, hogy a so-
kak által és sokszor kiátkozott, „érthetetlennek” 
nyilvánított avantgárd – a dadaista-szürrealista 
formáktól egészen a konkrét versekig – ugyan-
úgy a költészet legelemibb struktúráiból építkezik, 
mint a „hagyományos” vers; csak éppen más mó-
don, egyedi konstellációkban használja fel azokat. 
Az elemzésekből kiderül, hogy a merzista kollá-
zsoktól a konkrét költeményeken át a nonfi guratív 
mobilokig ugyanazon szisztéma alapján szerve-
ződnek egységbe az egymással ellentétes elemek. 
Így tehát a költészet „alakváltásai”, új és újabb „le-
leményei” a hagyomány és újítás dialektikus folya-
matában egységet alkotnak, s az új formák a már 
meglévő „készletet” folyton gyarapítják. A régóta 
ismert és használt formák a keletkező újakkal „bé-
kés egymás-mellett-élésben” élhet/né/nek, ha a 
megszokotthoz ragaszkodó olvasó (és kritikus) 
tábor nem élezné ki mindegyre „a hagyomány és 
lelemény vad vitáját” – amint azt már Apollinaire 
megénekelte ars poétikájában, az Egy szép vöröses-
szőkéhez című versben.

Kárpáti Béla konklúziója (amivel voltaképpen 
egyetérthetünk): „A mai posztmodern költészet-
ben alig van kísérlet, új vers, könyvmondat, szó-
csavarás, szóbukfenc, játék-vers, halandzsa-vers 
stb., amelyet Kassák ne próbált volna ki, s ne talál-
nánk meg az avantgárd e klasszikusának költésze-
tében”. Viszont „a posztmodern irónia” – hangsú-
lyozza – Kassáktól idegen, hiszen belőle hiányzik 
az emberrel szemben fölényeskedő bohémia, dan-
dyzmus, arrogancia. Ez részben igaz; viszont – te-
hetjük hozzá – az önirónia nála is jelen van, még-
hozzá nagyon élesen, főként korai korszakaiban. 
De ez éppen tragikus létélményeiből, nem pedig az 
emberi világgal és saját kudarcaival szembeni „fö-
lényeskedésből” fakad. Későbbi költészetének bi-
zonyos darabjai pedig kifejezetten a konkrét vers-
sel rokoníthatók: a szavak ezekben nem jelentenek 
mást és többet, mint amik – a maguk tárgyi való-
ságában (azaz nem szimbolikusan használja őket). 
Max Bense szerint „minden művészet konkrét, ha 
úgy bánik anyagával, amint az anyagi funkcióinak 
megfelel”. Azaz tárgyszerűen. A 70-es években fel-
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virágzó konkrét költészet tehát ugyancsak Kassák-
ban tisztelheti egyik mesterét – az /új/avantgárd 
legtöbb újításában az ő kezdeményei élnek tovább.

Kassák tehát mindmáig alakítóan van jelen köl-
tészetünkben. Ha az irodalmi „kánon”-alkotók 
ezt nem is ismerik /f/el, a költői gyakorlatban 
lépten-nyomon az ő kísérletező szellemével, po-
étikai újításaival találkozunk. Kárpáti Béla ösz-
szefoglaló, rendszerező monográfi ája ezt a tényt 
„tudatküszöbünk” fölé emel/het/i, ha egyáltalán 
eljut olvasóihoz, ismervén mai könyvterjesztésünk 
 nehézkességét.

A második részben (Kassák szépprózája) a szer-
ző a posztmodern próza felől közelíti meg Kassák 
újításait – ami azért /is/ érdekes, mert a szakiro-
dalom mindezidáig „másodvonalbeli”-ként tartot-
ta számon regényeit, az Egy ember élete kivételével.

Kárpáti Béla széleskörű áttekintést nyújt a XX. 
századi széppróza alapvető újításairól (az elbe-
szélői nézőpont változásai, az ábrázolás külsőből 
bensővé válása /extenzív–intenzív totalitás/, a re-
gény lirizálódása, a szubjektum nyílt, leplezetlen 
feltárulkozása, a mozaik- és tükör-szerkezet ki-
alakulása, új műfajok /memoár, én-, levél-regény, 
dokumentatív próza stb./ előretörése). Hangsú-
lyozza, hogy Kassáknál ezek az újítások – mint 
kezdemények – mind megfi gyelhetők; sőt a nou-
veau roman bizonyos jellegzetességei is; jóllehet 
a prózanyelv konzekvens átalakításával valóban 
adós maradt. Mégis furcsa paradoxonnak tartja, 
hogy „napjaink posztmodern prózairodalma (Es-
terházy, Nádas, Parti Nagy, Tandori stb.) az irónia 
csapásán indulva” lényegében Kassák, a francia új 
regény s az enigmatikus rejtvény-próza kezdemé-
nyeit folytatja, anélkül, hogy Kassák prózájára bár-
melyikük is előzményként hivatkozna – holott az ő 
avantgardizmusa volt egyik korai ihletőjük (Tan-
dorinak több tanulmánya is van Kassákról; Ester-
házy a párizsi Magyar Műhelyben publikált indu-
lásakor). „A Hrabal- és Esterházy-féle írásjeltelen 
’könyvmondat’ is a kassáki próza-, prózavers-kí-
sérletekből nőtt ki” – hangsúlyozza Kárpáti; a bé-
csi emigrációban született számozott és közpon-
tozás nélküli versprózák, szöveg-fragmentumok, 
szó-értékű hangok, hangsorok, csonka mondatok 
stb., kétségtelenül a posztmodern újítások előzmé-
nyeként értékelhetők. Hazatérve aztán, az itthoni 
valóság-viszonyokhoz és a tradicionális próza-esz-
ményhez igazodva, a 30-as évek Kassák-regényei-
ben már alig van nyomuk a merész avantgárd újítá-
soknak. Ez nyilván a Munka-körben végzett nevelői 
tevékenységének is köszönhető: azt akarta, hogy a 
képzetlen munkások is olvassák és értsék műveit.

Kárpáti az Irodalmi hatások Kassák prózájában 
című fejezetben részletesen foglalkozik Doszto-
jevszkij, Csehov, Jack London, Panait Istrati s a ma-
gyarok közül Révész Béla, Szabó Dezső hatásával 
a kassáki világkép, próza-formálási mód alakulása 
tekintetében. Kimutatja újításainak rokon voltát 
az olasz és orosz futuristák, a német expresszio-
nisták (H. Walden, A. Stramm, G. Trakl, E. Toller) 
törekvéseivel, a francia új regény legjelesebb kép-
viselőjének (Robbe-Grillet) kísérleteivel; ők azok, 
akik Kassák szerint „felérzik” a kor igényét az 
eszmei-formai irányváltásra, s akik dinamikus ki-
fejezésmódjukkal képviselik „a változásért kiáltó” 
XX. század szellemiségét. A továbbiakban a szerző 
korszakolja és részletesen bemutatja Kassák prózai 
műveit, műfajok szerint is csoportosítva őket. Meg-
különbözteti a korai szakaszokat (az indulás, 1912–
13; a kísérletezések, 1915–20) az 1920 utáni, halá-
láig tartó (1920–1967) konstruktivista korszaktól. Ez 
utóbbit tematikus egységekre bontja: az Egy ember 
élete után és mellett munkás-, polgár-, kispolgár-re-
gények; a II. világháború idején idill- és levél-regé-
nyek, s végül az összefoglaló jellegű, össztársadal-
mi igényű szintézis-regények. Alapos rendszerező 
munkájával nemcsak a jövendő Kassák-kutatók, 
hanem az olvasók számára is megkönnyíti Kárpáti 
e mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben je-
lentős anyagban való tájékozódást.

A prózai művekkel viszonylag szoros érintke-
zési pontjai vannak Kassák színpadra/előadásra 
szánt alkotásainak; hiszen ezek is nagyjából ha-
sonló tematikájúak, és kevés bennük a drámai-
ság (Kassák a színpadon című rész). Érdekes, hogy 
Kassáknak, aki szinte egész életében polemizált 
ellenfeleivel, nincs igazán érzéke a drámai helyze-
tek megjelenítéséhez; darabjaira sokkal inkább az 
epikus jelenetezés jellemző. A brechti dramaturgia 
azonban – amely epikus jellege ellenére is intenzív 
drámaiságra épül! – mégis idegen maradt számá-
ra (Mácza viszont tökéletesen megvalósítja azt a 
MA „Teljes színpad”-án). Kassákhoz kezdetben a 
Maeterlinck-i – Strindberg-i szimbolista–lélektani, 
illetve a Bródy-féle naturalista dráma állt köze-
lebb. Korai darabjai (Isten báránykái, 1913 – három 
egyfelvonásos) leginkább „stáció-drámák”-nak 
tekinthetők; későbbi, 1931–33-ban keletkezett 
kórus-művei pedig a MUNKA szociológiai kon-
cepciójának vannak alárendelve („tan-drámák”). 
A Nemzeti Színházban 1948-ban bemutatott da-
rabja (És átlépték a küszöböt) egyszerű, tárgyias lírai-
sággal egy kispolgári munkáscsalád reménytelen, 
önmagába zárt életformáját mutatja meg (didakti-
kus céllal: az „új világ” küszöbén már nem lehet 
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így élni). A „rabszolga-sorsból” kitörni nem tud-
ván, hősei délibábokat kergetnek – a változtatásra 
képes akaraterő hiányzik belőlük. Ezt a létformát 
és embertípust majd Fejes Endre mintázza meg tö-
kéletes drámai erővel a Hábetler-családban a 60-as 
évek derekán (Rozsdatemető). Kassák „üzenete” az 
„új kor” hajnalán: ennyire enervált, önfeladó em-
berekkel nem lehet egy szabad, demokratikus, 
igazságosságra épülő társadalmat megteremteni. 
Öntudatos „kollektív individuumok” helyett peri-
fériára sodródott, önmagukért küzdeni sem tudó 
emberek tömege áll a kapuk előtt, felemeltetésre, 
bizonyos értelemben „segélyezésre” várva (ami 
csak a másoktól elrabolt lehetőségek, mások tönk-
retétele árán valósulhat meg). Sarjadhat-e új Élet 
ilyen feltételek között?

Mint tudjuk: nem sarjadt, nem sarjadhatott. Az 
„alulról felfelé” irányuló építkezés helyett (amely 
elvileg a legkiválóbb emberek előtt nyit teret) a 
„fölülről lefelé” ható parancsuralom következett, 
jellemileg silány „kiszolgáló” emberekkel. Akik 
közt nemhogy Kassák eszméinek, de még Kassák 
személyének sem lehetett helye! A félreállítottság 
éveit, mint tudjuk, Kassák nehezen viselte – csak 
íróasztalfi ókjának dolgozhatott; így tehát naplóján, 
a Szénaboglyán kívül sem prózai, sem drámai műve 
nem született többé.

Kárpáti Béla a Kassák avantgárd ideológiája című 
zárófejezetben utópistának, sőt elitistának nevezi a 
Mester ember- és társadalom-formáló koncepcióját; 
ami természetesen semmit nem von le művészi al-
kotásai értékállóságából. „Kassák – más szocialista 
avantgardistákhoz hasonlóan (mint Chagall, Kan-
dinszkij, Malevics, Tatlin stb.) – arra kényszerült, 
hogy a munkásmozgalomtól elszakadva, elszige-
telten, a maga osztályhelyzetét mentve/magya-
rázva olyan ideológiát alkosson magának, amely 
megteremti hitét (stabilitását, egyensúlyhelyzetét) 
a léthez, a mindennapi alkotó munkához”. Ugyan-
akkor éppen ez távolítja el a többiekkel közös úttól: 
„ha a realitás talaján akar maradni, szükségszerű-
en magányba kényszerül. S ha ideológiai tételeihez 
konzekvens akar maradni, /…/ akkor magányát 
valóságként kell tételeznie”, s ehhez kell „felmen-
tő”, magyarázó ideológiát teremtenie.

Ez valóban így van. Csakhogy Kassák művész 
volt elsősorban, nem ideológus-politikus, és sem-
miképp sem a tömeget irányítani, szervezni akaró 
„pártkatona”. Magánya valóban ebből fakadt, de 
mint művésznek ez bizonyos értelemben javára is 
vált! Sajátos eszmerendszere mindvégig terméke-
nyítően visszahatott a valóságra, másokban is gon-
dolatokat, sőt akár „cselekvési tervet” is ébresztve 

(amit az is bizonyít, hogy sokan – az ő köréből ki-
kerülve – politikai pályára, mások autonóm művé-
szi utakra léptek). Tehát nem „fölösleges” munka 
volt az, amit szellemi „nevelőként” végzett, „tanít-
ványait” önálló útkeresésre biztatva. Épp szellemi 
szuverenitása tette lehetetlenné, hogy egy adott 
„közösségi stratégiához” igazodjon. Ezt a parado-
xont természetesen a kortársak nem tudták felol-
dani – de immár fél évszázad távlatából világosan 
látszik: „iskolát” teremtett. A magyar művészet 
egy igen jelentős ága Kassák „törzséből” ágazott 
ki, és épp napjainkban ért „virágkorához”. A „kol-
lektív individuum” az ő szemében olyan egyén, aki 
képességeit kiteljesítve előreviszi teremtő munkája 
által a társadalom fejlődését. Az avantgárd alkotó 
ma sem mond le erről a hivatásáról: vállalva a ma-
gányt – olykor a kiközösítettséget – teremt. Volta-
képpen erről beszél Kárpáti Béla is, mikor levonja a 
konklúziót: „A Végtelenség utáni vágy, a teljesre, a 
tökéletesre való törekvés az avantgardista művészt 
a reneszánsz ember rokonává teszi. /…/ Az avant-
gardisták – először a reneszánsz óta – polihiszto-
rok, festők, költők, rendezők, s mindenek fölött a 
maguk alkotta ’új világ’ ideológusai”.

Nagyon fontos e részben a Kassák népisége című 
alfejezet, amelyben a szerző új szempontokkal ki-
egészítve átértelmezi a Kassák-képviselte „pro-
letár népiség” és a népi írók „paraszti népisége” 
közötti (mindmáig feszült, s mindkét fél részéről 
sérelmekkel teli) viszonyt. Köztudott, hogy az 
„urbánus-népi”ellentét a városi polgárság és a pa-
rasztság alapvetően különböző életszemléletéből, 
kultúra-felfogásából fakadt. A „proletár népiség” 
viszont a paraszti népiséggel valójában azonos gyö-
kerű: a gazdaságilag, kulturálisan felemelkedni 
kívánó társadalmi rétegek, osztályok közös érde-
kein alapszik. Mindkét csoport „nemzetalkotó”, a 
nemzet egészének érdekeit képviselő szerepre vá-
gyik. De ahelyett, hogy összefogva egymással az 
„alul levő” társadalmi rétegek nevében közösen 
emelnék fel szavukat, egymással szembefordulva, 
egymást támadva akarják érvényesíteni „jogaikat”. 
Kárpáti Béla a múlt tanulságait levonva hangsú-
lyozza: a „paraszt-központú” népiség képviselői a 
30-as években Kassákot, József Attilát is félig-med-
dig „idegen test”-ként kezelték a nemzeti kultúrán 
belül, s ádáz harcot vívtak ellenük; ugyanakkor 
élesen támadták a „polgári”-nak tartott urbánus 
kultúrát is. Az „urbánusok” pedig részint egyik, 
részint másik felfogás mellé álltak (lásd a Szép Szó 
és a Válasz közötti vitát). „Nehéz lenne megállapí-
tani – írja Kárpáti –, hogy melyik irányzat vesztett 
többet a másik nélkül; ám hogy a század irodal-
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ma sokat vesztett, az bizonyos.” S manapság talán 
még többet veszít. Vége lesz-e egyszer eme „kire-
kesztősdinek”? – ez jelenkori kultúránk, művészeti 
életünk talán legégetőbb kérdése.

Az összegző részben (Kassák periódusai) a szerző 
tömören összefoglalja a XX. század egyik legna-
gyobb és legjelentősebb életművének korszakait; 
jelzi a periodizáció körüli szakmai vitákat s az író 
álláspontját e kérdést illetően. Majd röviden szám-
ba veszi Kassák képzőművészeti és irodalmi tevé-
kenységének eredményeit, a hátterükben rejlő élet-
rajzi mozzanatokat. Végül grafi konon szemlélteti a 
pálya ívét, „az életmű sorsvonalát” (a „prófétától” 
az „új ember”-ig, majd a „pásztor”-ig, aki „nem 
hagyja el nyáját” a sanyargattatások idején sem). 

Végül a „vén tölgy” lesz önszimbóluma: a termé-
szetben gyökerező élet – minden megpróbáltatás 
ellenére – erőt sugárzóan mindig megújul.

Kárpáti Béla könyve igaz és elfogulatlan képet 
rajzol Kassákról; így nagyban hozzájárul/hat/ ah-
hoz, hogy ez az életmű bevilágítsa a Jövő útjait, s 
segítséget adjon a nemzetnek „közös dolgaink” 
rendezéséhez, a művészeti élet ádáz ellentmondá-
sainak, vitáinak „magasabb szempontú” feloldásá-
hoz. S talán ahhoz is, hogy az avantgárddal szem-
beni évszázados ellenérzések kissé csituljanak, s ez 
az irányzat is polgárjogot nyerjen végre a magyar 
kultúrában.

(Kárpáti Béla: Kassák, az „új ember” prófétája, Bíbor 
Kiadó, 2010)
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SZÍNHÁZ VOLT… 
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Néhány héttel ezelőtt felkászálódtam a kis földalat-
ti Bajza utcai megállójánál, és földbe gyökerezett a 
lábam. A régi Sajtó Klub kedves kis palotája előtt 
egy fekete fémkeretbe kikötözött, hevenyészett 
transzparens hirdette: Eladó–Kiadó. Pillanatokra 
elakadt a lélegzetem. Rögtön megjelent a szemem 
előtt a nagyon régen látott, de általam mindig meg-
csodált régi, lapos, elnyújtott betűs felirat. A nagy 
25-ös, és benne: Huszonötödik Színház. Mi, a ’69–
70-es évek kulturálisan úgymond elkényeztetett 
nemzedéke dőzsöltünk az akkori lehetőségekben. 
Azt se tudtuk, mit válasszunk a koncertek, klubok, 
kiállítások tárházából, a FMH Táncháza, a Szkéné 
Színház, az Egyetemi Színpad és így tovább… tűrt, 
tiltott, néha támogatott lehetőségei közül. Nem 
érdekelt bennünket, ki kit fi gyel meg, mi tudtuk, 
hova kell menni, hogy a legjobbat lássuk, halljuk. 
Természetesen legtöbbször a tiltott kategóriába 
tartozó koncertre mentünk, például a Bizottságra, 
vagy a szép emlékű, könnyeket kicsaló Huszon-
ötödik Színházba – ami most „eladó, kiadó”. Előz-
ményeként ott voltak a megtűrt klubok, s minde-
nek előtt Mezei Éva Stúdiója, ahol tulajdonképpen 
megkezdődött a társulatépítés, a szervezés.

Gyurkó László 1968-as javaslata nyomán 1970. 
január 1-i hatállyal a Művelődésügyi Minisztérium 
létrehozza a Huszonötödik Színházat. Minden té-
ren elkezdődik a színházépítés. Újszerű és nagyon 
rokonszenves, hogy a stúdiósok már az előadás 
megkezdése előtt házigazdaként fogadják a né-
zőket: cukorkát, cigarettát kínálnak, helyükre ve-
zetik őket, ruhatároznak – miközben tovább foly-
nak a különböző színházi gyakorlatok. A színház 
igazgatója, Gyurkó László megkezdi tárgyalásait a 
terembérletről a Vasas Művészegyüttessel, a Ma-
gyar Újságírók Szövetségével, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával. Végül sikerül létrehozni a 
megállapodást a MÚOSZ-szal a legfelső emelet 
színházzá átépítéséről. Sajnos az építkezés befe-
jezésének határideje csúszik – a magyar építőipar 
nem hazudtolja meg önmagát – így távoli helyeken 
folynak a Gyász, a Tou O igaztalan halála stb. próbái.

A társulat első tagjai 1971. augusztus 1-től: Job-
ba Gabi, Haumann Péter, Szendrő Iván és Verebes 

István, majd Margittay Ági, Törőcsik Mari. Na-
gyon emlékezetes előadások, egy-egy jelenet, egy 
mozdulat még így, az évtizedek távolából is élén-
ken él bennem. Haumann Péter a Szókratész védőbe-
szédében nyújtott alakításáért, valamint a Huszon-
ötödik Színházban kibontakozó munkásságáért 
Jászai-díjat kapott. A bemutató Salgótarjánban 
volt, ezt megelőzően a Magyar Rádió 1971 január-
jában felvételt készített az előadásról.

Jancsó Miklós szavait olvasom egy szórólapról: 
„Egyszerűen nyugtalan vagyok, ha körülöttem va-
lami nyugodt, megáll… Ami a valóságban megáll: 
unalmas. Mindig az új információ érdekes. És min-
den mozgás: információ. Egy jelenség, egyetlen 
ember arcának a körüljárása – a mozgás – számom-
ra mindig információ, mindig érdekes.”

A színház ekkor még igen erőteljesen élt. 
Nyüzsgött, mozgott, szeretetteljes és fegyelme-
zett volt. Akik ott éltek, soha, semmilyen mun-
katerületen nem „dolgozni” mentek a színházba. 
Hihetetlen energiák voltak készenlétben, szerve-
zési zsonglőrmutatványokat produkált a színhá-
zi titkár, az igazgató és a műszak, a színészekről 
nem is beszélve, hiszen sok ellentámadás érte a 
társulatot: a játszási napok csökkentése a KISZ 
Művészegyüttes termében, a Tou O igaztalan ha-
lála próbái a Ganz-Mávag Művelődési Központ-
ban. A lehetőségért cserébe előadásokat tartanak 
a gyár szocialista brigádjainak. Aztán saját költ-
ségükön Prágába utaznak színházat nézni. Nincs 
nyári szünet, a Stúdióban Mezei Éva stúdióveze-
tő fáradhatatlanul dicsér, követel, számon kér. 
A napi kilenc órai igénybevétel megszűri a stúdi-
ósokat. A zárttermi tanulás mellett kimennek az 
utcára, ismerkednek a főváros lakóival a Rákó-
czi úton, a Körúton, a Baross téri nyilvános dal-
bemutató nagyon sikeres előadásnak bizonyul. 
Majd 1971 májusában egy Weöres Sándor műsor 
válik kiemelkedővé. Ekkor már a további előadá-
sok szempontjából a stúdiósok létszáma kevés. 
Bővíteni kell, hiszen a színházat működtető sze-
mélyzet is azonos a stúdiósokkal. Napi kötelező 
négy órai munka – kivéve a próbálók, illetve a 
fellépők számára – és négy órai kötelezettség a 
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Stúdióban. Évad végi jutalom: Szentendrén egy 
hét színházi ismerkedő tábor. Végre beszélgeté-
sek és  beszélgetések.

1971 nyara a Tou O igaztalan halála sikerét hoz-
za a Debreceni Színházi Fesztiválon, majd az Egri 
Nyár programsorozata keretében. A sajtó dicséri a 
darabot, a Magyar Televízió 50 perces műsort ké-
szít a színházról. A színházterem a Magyar Sajtó 
Házában meg csak épül-szépül. Szeptemberben 
már olyan készültségi állapotba kerül, hogy az 
építőmunkások napi munkájukat abbahagyva le-
vonulnak, este már folynak a Tou O igaztalan halá-
lának átrendező próbái, ugyanis igen nagymérték-
ben különböznek az új színházterem és színpad 
adottságai a hagyományostól. A nézőtérre nyú-
lik be a színpad, az úgynevezett „virághíd”-dal. 
Alapterülete alig kisebb a nézőtérnél. A színészek 
a nézőt is bevonják az előadásba, és a brechti dra-
maturgiának megfelelően a kórus szerepét a nézők 
töltik be. Óriási kihívás ez színésznek, rendezőnek 
egyaránt. Így a bemutatót követő további műhely-
munka a folyamatos építkezést segítette. Közben 
új tagok szerződnek a színházhoz: Jordán Tamás, 
Kristóf Tibor, Zala Márk, Sebő Ferenc, Szendrő 
Iván. Szigeti Károly, aki addig az Állami Népi 
Együttes és a Vasas Művészegyüttes koreográfu-
sa volt, átszerződik rendezőnek a 25. Színházhoz. 
Az új próbák már az új színházban, az új tagokkal 
indulnak.

MGP (Molnár Gál Péter) a Népszabadságban 
így ír: „Színháziasítják a színházat. Színházukban 
az a magával ragadó, hogy alaposan végiggondolt 
elvek alapján működnek. Harmadik bemutatójuk 
után ez már nyilvánvaló. Ragaszkodnak ahhoz, 
hogy ne csupán kulturális kincseket édesgessenek 
a színpadra, hanem megerősítsék a színházat mint 
morális intézményt. Amikor pedig a néma szerep-
lők letelepednek a nézőkkel szemben, és nem szí-
nészként, hanem állampolgárokként néznek ránk: 
nemcsak összekapcsolják a régi mesét az eleven 
mával, hanem azzal a példával is szolgálnak, hogy 
a mai színházat csak olyan emberek csinálhatják, 
akik nem csupán festett szemhéjak mögül tudnak 
tartalmasan és lelkiismeret-zaklatóan közönségük-
re nézni, akik nemcsak egy szerep nevében, hanem 
mindannyiunk nevében felelősséget éreznek a kö-
zönségért. A közösségért.”

Szeretetteljes, élő, ragyogó szemű közösséggé 
vált és az is maradt a színház társulata, s előadá-
sai nyomán a közönsége is. A lelkes munka – amit 
továbbra sem nevezett senki munkának – folyta-
tódik. A stúdiósok – a próbák, a kötelező foglal-
kozások: mozgás, tánc, színészmesterség, beszéd-

technika, ének mellett – továbbra is részt vállalnak 
a színház működtetéséből (nézőtéri személyzet, 
jegyszedés, öltöztetés, szórólapozás, vendégek fo-
gadása stb.). Ezek a kötelezettségek nagyon sokat 
jelentettek a társulat valóságos közösséggé válásá-
ban. Az egymás közti közlekedésben nyoma sem 
volt a más színházakban megszokott hierarchiá-
nak. Fontos volt a jó előadás, egymás tisztelete és 
megbecsülése – bárki bármilyen tennivalót látott 
is el. A feladatokat nehéz volt egyeztetni – nem-
egyszer a váratlanul közbejött zavaró külső ténye-
zők miatt –, de a legfontosabb mindig a közönség 
volt. Érte történt minden. Mire eljött a színháznyitó 
előadás napja: 1971. november 25-e, egy összeszo-
kott és felkészült társulat, háta mögött egy sikeres 
repertoárral, kipróbált közönség előtt mutatta be 
Hernádi – Jancsó Fényes szelek című darabját, Jan-
csó Miklós rendezésében.

Hernádi Gyula sikeres próza- és fi lmforgató-
könyvek írójaként nehezen állt rá a színházi darab 
írására. Néhány évvel később egy várszínházi elő-
adás kapcsán mondja: „A színházzal való ismer-
kedésem a Huszonötödik Színházban kezdődött, 
ámbár Jancsóval ott is inkább fi lmet csináltunk, af-
féle mozgáskonstrukciót, a Fényes szelek és a Még 
kér a nép, vagyis a Vörös zsoltár színpadi átültetését. 
Akkoriban még nagyon távolinak éreztem a szín-
házat, de aztán Czimer József buzdítására, ösztö-
kélésére a műfaj közelébe sodródtam.”

A Fényes szelek ötvenöt előadást ért meg, tük-
röt tartva az akkori Magyarország elé, híven ér-
zékeltetve a politikai légkört. A mozgás és a zene 
újszerű alkalmazása a színpadon új értelmet nyer, 
gondolkodásra késztet, új műfajt hoz létre: a poli-
tikai musicalt. A Kortárs 1972. februári számában 
MGP ismét méltatja a színház tevékenységét: „Ta-
lán a legszerencsésebb volt a színháznak és a fi lm-
nek ez a találkozása, hiszen Jancsó fi lmdarabjai 
nem teljesen mentesek a teatralitástól. Legutóbb, 
az Égi bárányban már mintha a wagneri összmű-
vészetig is eljutott volna. A ,tűzhalál’ képsora leg-
alábbis erre enged következtetni. Jancsó tehetsége 
mindig is feltételezte némiképp a színpadot, és 
azt hiszem, ha rendszerré lehetne tenni kettejük 
kapcsolatát, nem volna haszontalan színháztörté-
netünkre nézvést.”

A Fényes szeleket több közös színházi produkció 
és siker követte. A Vörös zsoltár, majd a Várszín-
házban a Bajcsy Zsilinszky Endre, a Hasfelmetsző 
Jack stb. A helsinki és belgrádi fesztiválok sajtója 
szintén nagy sikerekről számol be. A Fényes sze-
lek megigéző, átgondolt és csiszolt előadásairól, 
a meghökkentő szaktudással rendelkező színé-
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szekről s a színház alkotói módszereiről; például 
arról, hogy nem foglalkozik a „negyedik fallal” – 
nincs határvonal a közönség és a színpad között, 
és így tovább… Mind a helsinki, mind a belgrádi 
fesztivál lenyűgöző eredményeket hozott. A Hel-
singin Sanomat hasábjain Kirsikka Siikala dicséri 
a Fényes szeleket, a Vecsernije Novosti-ban Zarko 
Komanin értelmezi és értékeli nagyra ugyanezt a 
produkciót.

Nagyon-nagyon sokat jelentett számunkra – 
akkori fi atal felnőttek számára – a Huszonötödik 
Színház. Előadásainak mondanivalója a mi gon-
dolatainkat fejezte ki, sűrítette eszenciává. A Sze-
relmem, Elektra úgy gondolom, Gyurkó legjobb 
drámája. Az 1972 tavaszán bemutatott mű talán a 
legsikeresebb előadása a színháznak, és az akkori 
színházi világnak is. Oresztész és Elektra szemé-
lyes drámája közös, de egymástól eltérő a két hős 
motivációja, miközben a színpadi mozgás, a kórus 
lendülete ráébreszt bennünket a mindennapok ha-
talomért vívott harcaira. Figyelmeztet arra, hogy 
a bosszúállás csak tragédiába torkollhat, és a kö-
zösség további életműködésének elengedhetetlen 
feltétele a megbocsátás. A gyűlölet további gyűlö-
letet ébreszt, és ha ezen az úton járunk, a kölcsönös 
bosszúállás csapdájába jutunk.

Oresztész: „Bölcs ember vagy, király.” Aigiszt-
hosz: „Bölcs uralkodó vagyok. Mindennek alapja 
a rend. Hogy az emberek tudják, mit tehetnek, és 
mit nem. Akkor megszokják, hogy amit tehetnek, 
az jó nekik, amit meg nem szabad, az rossz.” Kórus: 
„Még fontosabb lecke: lesz szíves mindenki ide fi -
gyelni. Amit tehettek, emberek, az jó nektek, amit 
meg nem szabad, az rossz. Nehogy összecseréljé-
tek.” Aigiszthosz: „Látod, fi ú, én annyira bízom a 
hatalmamban, hogy még az igazságtól sem kell tar-
tanom. Az én hatalmam maga az igazság.” Oresz-
tész: „Magadban bízol, vagy az alattvalóidban?” 
Aigiszthosz: „Ha idősebb leszel, majd megtanulod, 
hogy a jó uralkodó csak önmagában bízik.” Oresz-
tész: „És én bízhatok a kegyedben, király?” Aigiszt-
hosz: „Kegyemben mindenki bízhat, aki szolgál 
nekem.” Oresztész: „Befogadsz udvarodba?” Ai-
giszthosz: „Mondottam, fi ú: rám mindenki számít-
hat, aki engem szolgál.”

Gyurkó darabjai közül színpadra került nagy si-
kerrel még A Búsképű Lovag Don Quijote de la Man-
cha szörnyűséges kalandjai; Az egész élet; Kőmíves Kele-
menné balladája, amelyek mind-mind a megszállott 
igazságkeresést, a hűséget, bátorságot az egyéni 
sorsokon keresztül a közösség szintjére emelik. 
Ahogy írja: „A Don quijote-i konok meggyőződés 
nélkül (…) ha hozzászürkülünk a hétköznapok-

hoz, ha tudatunkban és érzékszerveinkben lassan 
eliszaposodik a ,változtasd meg a világot’ promét-
heuszi parancsa, a főnix tollai elvesztik ragyogásu-
kat, s Tűzmadár nem támad fel többé.”

A színház számos előadásáról nem emlékeztem 
meg. Nehéz lenne felsorolni őket, és nem is láttam 
mindet: az Utópiát, néhány irodalmi estet és dal-
műsorokat… Nézem a társulati névsort 1973-ból. 
Aszalay Gábor színpadmester nevével kezdődik és 
a szelíd mosolyú Zala Márk nevével végződik. Szó 
sincs színházi ranglistáról. Ilyen egyszerűen, mint 
az alfabetikus sorrend, fogadta közönségét a szín-
ház. Bensőséges szeretettel és szabad lélekkel nyúj-
totta tehetségét, képességeit. Bajcsay Mária, Berek 
Kati színész, rendező, Eszes Sándor ügyelő, Gás-
pár Zsuzsa színházi titkár és segédrendező, Iglódy 
István színész, rendező, Koltay Gergely zenész, Pa-
rányi Piri súgó, Sárdi Anikó színházi titkár, Zoltay 
Gusztáv szervező…

A Huszonötödik Színház kiemelt példája volt 
a „tűrt” és látszólag „támogatott” típusú művészi 
alkotótevékenységnek. Létrehozása meghatározó 
színháztörténeti esemény, hiszen az első államilag 
engedélyezett színházként működhetett a „felsza-
badulás” óta, s igazgatója, Gyurkó László ekkor 
még tehetsége teljében ragyogott. Sajnos a törté-
nelem megtörte az ő lázadó lendületét is. Az adott 
korszak nem kedvezett a „gondolkodtató szín-
háznak”, egy idő után gyanús lett a hatalomnak a 
társulat problémafeltáró műsorrendje, a választott 
szerzők, darabok nem simultak be az „aczélos” 
irodalompolitika koncepciójába. Ez az időszak 
volt az alternatív színházak (lásd Halász Péter) 
felszámolásának és általában az alternatív művé-
szi tevékenység szisztematikus visszaszorításának 
az időszaka. A történelem iróniája, hogy Gyurkó 
Lászlónak „pártfeladatul” szabták, hogy számolja 
fel a saját maga által, nagy küzdelmek árán kialakí-
tott nagysikerű színházát, és szervezze meg a po-
litikailag kevésbé kényes, nagyobb tömeget vonzó 
Népszínházat.

A Huszonötödik Színháznak a Déryné Színház-
zal való összevonása ügyes húzás volt. Ezzel azt a 
látszatot tudták kelteni, hogy a közművelődés és a 
tömegszórakoztatás javára döntöttek. Mindennek 
ellenére megmaradt a tisztaszemű, kedves emlé-
kű Jobba Gabi hihetetlenül könnyű Harlequin lép-
delése, a Vörös Zsoltár gyönyörű gyertyalángjai, a 
koccintós záró kép, Cseh Tamás franciás könnyed-
ségű, drámai töltetű dalai…

Az „eladó-kiadó” épület ma arra fi gyelmeztet: 
ne feledkezzünk meg róla, hogy volt egyszer egy 
színház, a Huszonötödik.
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI NÉVTANI 

KONFERENCIA PÁPÁN
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Tungli Gyula szerkesztésében, a Pápai Művelődés-
történeti Társaság kiadásában megjelent egy kis 
kötet a 2009. október 3-án megrendezett konferen-
cia fontosabb előadásaival. Így a tágabb olvasó-
közönség számára is hozzáférhetővé váltak ezek a 
névtani és helytörténeti szempontból is fontos is-
mereteket közvetítő írások. A szerzők valamennyi-
en a pápai Türr István Gimnázium tanulói voltak 
a huszadik század hatvanas-hetvenes éveiben, ma 
pedig szakmájuk tudományos fokozatokkal, díjak-
kal elismert képviselői. Az alma mater összetartó 
erejére utal az is, hogy a konferenciát a gimnázium 
nyugdíjas magyartanára, Tungli Gyula szervezte. 
Ez a gimnázium, amely 1945 után is megőrzött va-
lamit az előd Bencés Gimnázium, valamint taná-
rai révén a megszüntetett Református Kollégium 
szellemi hagyományaiból, számos országosan el-
ismert embert: művészt, tudóst, politikust adott a 
nemzetnek. A névtani konferencia pedig arra adott 
lehetőséget a nyelvtudomány és nemzeti művelő-
dés területén dolgozó volt türrösöknek, hogy szü-
lőföldjük hagyományait kutatva azt a tudomány 
egésze szempontjából is értékelhető módon tárják 
az érdeklődők elé.

A névtan (onomasztika) a nyelvtudománynak 
az a területe, amely az egyedi megnevezések – tu-
lajdonnevek – kialakulásának és használatának 
mechanizmusait vizsgálja, s következtetéseket von 
le ezekből az őket használó közösség értékvilágára, 
életmódjára, szokásaira nézvést. Ezt teszik – egy-
mástól eltérő, de meggyőző módon – a konferencia 
előadói.

Hoffmann István előadása helységek, folyók 
neveinek vizsgálatából következtet a települések 
történetére vonatkozólag. A Pápa környéki helyne-
vek történeti tanulságai című tanulmányának alapját 
képező kutatás értékét jelzi az is, hogy az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében kapott tá-
mogatást. A Kisalföld és a Bakony között elterülő 
vidék kivételesen gazdag helynévanyaga azt mu-
tatja, hogy sűrűn lakott terület volt a honfoglalás 
előtt és utána is. A hosszú életű víznevek, a Tapol-
ca, a Cuha, a Gerence a környék magyar betelepedés 
előtti szláv lakosságától származnak, a Marcal neve 

még ennél is ősibb. A helységnevek őrzik a magyar 
törzsek neveit, ilyen a Gyarmat, törzsnévi elem mu-
tatható ki még Várkesző és Somlójenő nevében. De 
utalhatnak a településre jellemző foglalkozásra, 
mint a szőlőműves jelentésű Vinár, vagy az ács je-
lentésű, szintén szláv eredetű Teszér. Vannak olyan 
helységnevek – ilyen Pápa elnevezése is – melyek-
nek motivációja a múlt ködébe vész.

Huszár Ágnes arra mutat példát, hogyan al-
kalmazható egy kitűnő forrásfeltáró munka, a 
2006-ban Köblös József szerkesztésében megje-
lent A Pápai Református Kollégium diákjai 1585–1861 
című kiadvány névtani elemzés céljaira. Felekeze-
ti szempontú névadás a Pápai Református Kollégium 
anyakönyvei alapján című előadásából megtudjuk, 
milyen felekezetekhez tartozó diákok látogatták 
a kollégiumot az elmúlt évszázadokban. A re-
formátus mellett jelentékeny számú zsidó diák 
is beiratkozott az iskolába, ők tették ki a vizsgált 
időszakban az össztanulói létszám több mint tíz 
százalékát. A szerző a névadás alapján e zsidó csa-
ládok magyar társadalomba való integrálódásának 
mértékére következtet. A zsidó tanulók utónevei 
nem különböznek lényegesen a reformátusokétól, 
sok közöttük a József, a Lajos, a Móric. Ez utal arra, 
hogy az 1830/40-es években a Pápán és a város 
vonzáskörzetében élő zsidó családok nagy része 
már integrálódott a többségi társadalomba. Ez nem 
tűnik különösnek, ha emlékezetünkbe idézzük, 
hogy ekkoriban az a Löw Lipót volt Pápán az izra-
elita felekezet főrabbija, aki 1844-ben a Pesti Hírlap 
hasábjain Kossuth Lajossal folytatott levélváltást a 
zsidóságnak a magyarsággal való „szociális egybe-
forradásáról”. Az a tény, hogy a kollégium ilyen 
nagyszámú zsidó diákot fogadott be – az 1848/49-
es tanévben az összes beiratkozott több mint fele 
zsidó volt –, az iskola keresztyén szellemiségű to-
leranciáját bizonyítja.

Molnár Zoltán Miklós A volt Pápai járás földraj-
zi neveinek hangtani és alaktani tanúságtételéhez című 
írásából azt tudjuk meg, hogyan alakult egy hang-
tani és egy alaktani jelenség régiónkban. A ly-vel 
jelölt hang – egy jésített l – már a tizenkilencedik 
században eltűnt a magyar hangrendszerből. He-
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lyét részben a j, részben az l vette át. A régió föld-
rajzi neveinek korpuszából azt tudjuk meg Molnár 
Zoltán Miklós segítségével, hogy míg Pápán zömé-
ben a j-s ejtés terjedt el, a környékbeli falvakban az 
l jelent meg helyette. Ezt hallani néha még ma is a 
Károl, hömbölög féle alakokban. Alaktani szempont-
ból érdekes, hogy milyen rag jelenik meg a hol, 
hova, honnan kérdésre válaszolva a helységneve-
ken. A Pápai járás helységneveinek döntő többsé-
géhez úgynevezett külső határozórag (pl. Gyarma-
ton, Gyarmatrúl, Gyarmatra) járul, jóval ritkább az 
úgynevezett belső határozórag (pl. Szerecsenyben, 
Szerecsenyből, Szerecsenybe), de előfordulnak ve-
gyes toldalékolású helynevek is, például Lázi.

Somfai Balázs A táblacserétől az utcanévrendezé-
sig (Utcanévbizottsági tapasztalatok Pápán a rendszer-
váltás után) című beszámolója nemcsak névtani 
szempontból tanulságos. Megtudhatjuk belőle, 
hogy a helyi önkormányzat nem mindig fogadta 
el a szerző tudományos megalapozottságú javas-
latait. A cél az volt, hogy Pápa utcanévrendszere 
logikusan alakuljon, jól megjegyezhető, könnyű 
helyesírású legyen, és megőrizze a múlt emlékeit. 

Bár Somfai 1997-ben terjedelmes javaslatköteget 
készített az „utcanévügyi teendők” elvégzéséhez, 
ezekre „érdemi reagálást” mind a mai napig nem 
kapott. A névtani, helytörténeti és logikai ismere-
tek háttérbe szorítása számos öszvér megoldást 
szült. Erre szemléletes példa a Tókert utcaneveinek 
rendezése. A keresztirányúak visszakapták máso-
dik világháború előtti, „trianoni” városneveiket 
(pl. Aradi utca), a hosszanti utcák esetében viszont 
a korábbi számozott utcanevek éledtek fel – betű-
vel írva. A rendszer maga annak második elemével 
(Második utca) kezdődik, mivel a Bakonyéren inne-
ni utca rendszeridegen módon megtarthatta a Vas-
vári utca nevet.

A kis kötet írásai hasznos olvasmányul szolgál-
nak a névtan és a helytörténet iránt érdeklődők-
nek, s meggyőzően bizonyítják egy kiváló gimná-
zium tanulóinak hűségét a számukra meghatározó 
szellemi muníciót adó alma materhez.

A Pápai Névtani Konferencia előadásai. Szerk. Tungli 
Gyula. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság és a 
Pannon Egyetem Pápai Intézete, Pápa, 2011
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Huszár Ágnes egyetemi oktatóként a gendernyel-
vészet magyarországi úttörőjének számít. A pécsi 
egyetem nyelvészeti doktori iskolájában, valamint 
az ELTE magyar nyelvészeti doktori iskolájában 
vállal gendernyelvészettel (is) foglalkozó kurzu-
sokat. A kötet Huszár Ágnes gendernyelvészeti 
tanulmányainak kiváló összefoglalása, bemutatva 
a szerzőnő értékes ismereteit kulturális antropoló-
giáról, politikáról, irodalomról, és nem mellékesen 
igen jelentős idegennyelv-tudásáról, mivel saját 
fordításban közöl irodalmi alkotásokat is, amelyek 
a kötet értékét igencsak emelik.

A gendernyelvészeti kutatások hazánkban 
gyermekcipőben járnak, így Huszár Ágnes kény-
telen a meghatározó külföldi szakirodalomra tá-
maszkodni. A kötet érdekfeszítő írásokat tartalmaz 
a legkülönbözőbb témakörökben: a politikusok 
életéről közöl meglepő információkat, amelyekben 
a főszereplő természetesen a nő, az örök, kiismer-
hetetlen nő, aki formálja a történelmet és az emberi 
kultúrát. A könyv olvasása után egyes történelmi 
tények, valamint alakok egészen más megvilágí-
tásba kerülnek (Inessza Armand, Alekszandra Kol-
lontaj), és még sokan mások. A könyv foglalkozik a 
női test irodalmi megjelenítésének misztériumával, 
és néhány alkotás elemzése kapcsán az olvasóban 
új gondolatok merülnek fel a férfi  és női lélek (és 
test) megjelenítéséről, irodalmi funkcióiról.

Érdekes fejezet a termékeny női testről mint 
nemzetmetaforáról szóló kultúrtörténeti összefog-
lalás (139. old.). A görög mitológiában az anyaföld 
Gaia istennő alakjában jelenítődik meg, aki megte-
remti Uranust, az eget megszemélyesítő istenséget; 
kettejük szerelméből születtek a Titánok, majd a 
későbbi istenek és félistenek, de az ősforrás benne 
rejtezik a görögség mítoszaiban, amely végigkíséri 
az emberiség kultúrtörténetét. A római mitológiá-
ban Venus a szerelem istensége, belőle lesz „min-
den”. A nő és a női test a szerelem, a megtermé-
kenyítés és a szülés–születés metaforájává vált, s 
az emberiség kultúrtörténetébe a reneszánsz után 
végérvényesen bekerült és szimbólummá neme-
sült. A romantika után egyes népek nemzettuda-
tában megjelent a nő mint allegória. A fi nneknél a 

kékszemű, szőke, befont hajú fi atal lány jelképezi 
a fi nn nemzet élet-halál harcát a két betolakodóval 
szemben: egyrészt az ősellenség svéd támadókkal, 
másrészről pedig a hatalmas, erős, az orosz népet 
szimbolizáló medvével szemben. A realizmus kor-
szakában a fi atal lány a szülőfölddel együtt egy 
erotizált (anyaföld, szülőföld – nemzet) értelme-
zésben jelenítődik meg, a fi nn nemzeti-népi össze-
tartozás összhangját sugallva.

A másik vizsgált nemzeti allegória Marianne, a 
francia nép köztársaság utáni vágyának megjelení-
tője, akit női harcosként, frígiai sapkában, félmez-
telen kebellel ábrázolnak. A női alak legismertebb 
képi megjelenítése Delacroix-tól származik, címe: 
„A szabadság vezeti a népet”, az 1830-as forradal-
mat megidézve. Itt Marianne kívánatos testű fi atal 
nőként jelenik meg, aki egyben a francia nép sza-
badság utáni vágyának is örök szimbóluma.

A magyar nyelvben azt a fi atal nőt, aki a haza 
mint anyaföld fogalomkörével azonosul, honleány-
nak nevezzük. Ebben a jelentéstartományban a 
nemzet mint anya, szülőanya, a nemzet tagja pedig 
mint gyermek értelmeződik, akinek kötelezettségei 
vannak vele szemben. A gyermek gondoskodik az 
anyáról – tehát aki nem szereti a hazáját, az nem 
jó gyermek. Jelenleg ezt a szemantikai tartományt 
bizonyos jobboldali retorikák olyan hangsúllyal 
kérik számon, hogy az egyes rétegekben lelkiisme-
retfurdalást kelt. A hazafi  – nemzetáruló – hazaáruló 
típusú antinómiákkal egyes sajtótermékekben és 
politikai programbeszédekben ma is találkozunk.

Érdemes kiemelni a magyar lelkésznőkről és kato-
nanőkről szóló két fejezetet, melyekben e csoport 
helyenként szövevényes világa a patriarchális fér-
fi társadalomba ágyazva jelenik meg. Mindkét fe-
jezet Huszár Ágnes önálló kutatói tevékenységét 
dicséri: az érintett asszonyok és lányok lehetősé-
geiket, félelmeiket, esetleges kudarcaikat az adott/
vizsgált területen mélyinterjúk formájában beszé-
lik el. A katonanőkről szóló fejezet a pápai helyőr-
ség néhány női vezetőjével készült interjú alapján 
értékeli a magyar hadseregben az egyenruhás nők 
stratégiáit, elemzi lehetőségeiket, és egy lehetsé-
ges jövőképet is megrajzol. A szerzőnő vizsgálatai 
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alapján kiderül: a nők empátiáját, sikeresebb kom-
munikációs technikáit a hadseregben is kamatoz-
tathatják. Vitathatatlan azonban, hogy a hadsereg-
ben a magasabb fokozatokat férfi ak tölthetik be, 
tehát a nemi szerepek kiegyenlítettebb jelenlétéért 
még dolgozni kell. Ugyanakkor a könyv sikeresnek 
és reménytelinek láttatja a katonanők eredményeit. 
A nők tehetségének, ügyességének kipróbálása eb-
ben a tőlük idegen közegben rendkívül érzékenyen 
mutatja egy társadalom fejlettségét, a demokráciá-
ban elért eredményeket és a tolerancia fokát.

A magyar lelkésznők a lutheri és kálvini re-
formáció Magyarországán tevékenykedhettek, 
s a női lelkész-hivatás előremutató jelenség volt 
a Habsburgok által uralt Magyarországon is. Az 
évszázados harc a katolikusokkal és a református 
közösségeket megregulázó uralkodói rendeletek 
megedzették a „keresztyén” közösségeket – össze-
tartóvá, makaccsá, kitartóvá kovácsolódtak e meg-
próbáltatások hatására. Világos volt, hogy iskolák 
alapításával lehet megerősíteni a reformált hitet 
a felvilágosodás korában, a Habsburg uralkodók 
Magyarországán, illetve azt megelőzően is. Az is-
kolák leginkább három helyen tömörültek: Debre-
cenben, Sárospatakon és Pápán.

Huszár Ágnes könyvének legszemélyesebb vo-
natkozását egyetlen mondatba sűríti: „A pápai Re-
formátus Kollégiumot 1583-ban alapította Huszár 
Gál.” A rokonság nyilvánvaló: a vizsgált könyv 
szerzőnője egy olyan őssel büszkélkedhet, aki a 
XVI. században a Dunántúl szellemi életére igen 
nagy hatást gyakorolt (Huszár Gál és fi a a Heidel-
bergi Káté első magyar fordítója és kiadója). Azokat 
a teológusokat, akik a későbbiekben a Dunántúl 
református szellemiségét képviselték, itt képezték. 
Immár 400 éve áll az alma mater, és azóta is teoló-
gusokat és teológákat képez az ország református 
közösségei számára.

Történelmi tény: a reformált egyházak olyan 
sikeresek voltak a Magyar Királyság és Erdély te-
rületén, hogy kulturális és szakrális mozgalmat 
kellett indítani a katolikus egyháznak annak ér-
dekében, hogy az elpártolt híveket Pázmány Péter 
vezérletével visszaédesgessék a katolikus egyház 
keblére. Pázmány rendkívüli szónok volt, aki nagy 

szolgálatot tett a katolicizmusnak, hiszen korában 
a magyar korona országainak jó része reformált 
vallású volt.

Huszár Ágnes történészi precizitással veszi 
szemügyre a protestáns egyházak lépéseit a nők 
szemszögéből: mindenekelőtt a teológák karrier-
lehetőségeit vizsgálja meg. Feltárja Ratzinger bíbo-
ros (a jelenlegi XVI. Benedek) leveleinek követke-
zetlenségeit a nők szempontjából, rámutatva, hogy 
belátható időn belül nem várható pozitív lépés a 
katolikus egyház részéről a nők pappá szentelése 
érdekében. A protestáns egyházakban már kicsit 
jobb a helyzet: ha női lelkészek vannak is, de maga-
sabb pozíciókba mégsem kerülhetnek. Magyaror-
szágon még nem volt példa arra, hogy egy lelkész-
nő püspöki hivatalt töltsön be. A női teológusok 
szerepe akkor értékelődik fel, ha lelkész férjüknek 
segíthetnek a gyülekezet életét megszervezni, nem 
az önálló munkavégzést várják el tőlük. Bár szemé-
lyes ismeretségi körömben is meg tudnék nevezni 
olyan református lelkésznőt, aki gyülekezetet irá-
nyít és egy nonprofi t szervezetet is vezet szenve-
délybeteg fi atalok számára, miközben a férje egy 
másik gyülekezet vezetője. Jó példa ez arra, hogy 
lelkésznőként is lehet sikeres és a társadalom által 
elismert egy nő.

A Dunántúlon és Erdélyben még mai napig 
élénken él a gyülekezetek emlékezetében a hajdani 
megpróbáltatások időszaka. Erdélyben a magyar-
ság jelenleg is református gyülekezetekbe tömörül, 
ezek a közösségek a nemzeti önazonosság-tudat 
letéteményesei. A katolikus csángók a nyelvüket 
elvesztették, és Róma nem küld magyar ajkú pa-
pot a csángó falvakba. A református közösségek 
legalább négy évszázada sokat tesznek a magyar 
nyelv megőrzéséért, szórványban és kisebbségi 
létben egyaránt. Ezzel pedig a protestáns egyhá-
zak jelentősen járultak hozzá az egyetemes magyar 
nemzeti kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.

Huszár Ágnes könyvét jó szívvel ajánlom a 
nyelvünk és kultúránk, a női és férfi  szerepek iránt 
érdeklődő olvasók fi gyelmébe.

Huszár Ágnes: A nő terei. L’Harmattan Kiadó – 
Könyvpont Kiadó, Budapest, 2011
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Az adott majorokhoz, pusztákhoz az ott élő egy-
kori cselédeknek, de azok leszármazottainak is jo-
gilag, mármint tulajdonjogilag az égvilágon sem-
mi közük nem volt – kivéve az 1945 utáni néhány 
átmeneti évet. A nyelvi gyöngyszemek közül lás-
sunk néhány általam korábban is ismert falucsú-
folót (majorcsúfolót?), amelyek huncutságukkal, 
csipkelődésükkel, dévajkodásukkal ugyanakkor 
nagyon pontosan jellemeznek is egy-egy telepü-
lést. A csúfolkodás nem túlságosan rokonszenves 
emberi tulajdonság, és nemcsak a falusiak csú-
foltak más falusiakat, hanem bizony az én derék 
majori népem is jókat mulatott a falusiak gyarlósá-
gain. Ezzel szemben ritkábban halottunk olyasmit, 
hogy bármely falusiak szegény csóró majoriakon, 
pusztaiakon („tanyasiakon”?!) köszörülték volna 
a nyelvüket holmi huncut rigmusokkal, mint ami-
lyenek például az alábbi „gyöngyszemek”. Íme az 
egyik:

„Ugod mésszel,
Bödöge ésszel,
Némettevel svábbal,
Adásztevel virtával,
Tapolcafő gogyvával,
Pápa kurvával,
Uram Jézus,
hozd közelebb Dákát,
Dáka mellé Kupot,
Az anyós hátára
Egy nagy púpot!”

A fenti szöveg persze nyelvjárásban elmondva 
nyeri el végleges formáját, akárcsak a többi falu-
csúfoló is. Amúgy minden stimmel: az ugodiak 
tényleg meszesek, a virtáról megtudjuk, hogy üzlet-
ember, de a gogyváról csak sejtjük, hogy túl sok jót 
nem jelenthet; ahogy Pápa sincs igazán jó helyzet-
ben, a szegény anyósokról nem is beszélve. Homok-
bödöge nevét egyébiránt úgy értelmezték, hogy „bű 
a döge”, azaz sok. Máskülönben azt tartják a derék 
bödögeiekről némelyek, hogy „ürgeöntők”, főleg a 
cigányok, illetve azt, hogy „söprűkötők”. Nézzünk 
még egy kis rigmust:

Nemes homokbödögeiek,
Híres táncos teveliek,
Dombon lakó gyimótiak,
Széjjel szaró takácsiak,
Összeszedő vaszariak,
Béb, Csót, Valonya ,
Komámasszony valoga!

Itt ugye Valonya az valójában Vanyola eredetileg, 
ahol, mint tudjuk, a „tehén megette a tarhonyát”; 
továbbá: „Gecse, Vicse, Vanyola, törgyön ki a nya-
vala!”

Az első három falu nem panaszkodhat, mert in-
kább faludicsérőnek lehetne tekinteni, ami róluk 
szól. Talán ők maguk találták ki ezeket a jelzőket 
saját magukról (minden szentnek…?); ezzel szem-
ben a távolabbiakról szóltak inkább csúfolkodva, 
köztük a vaszariakról is, akikről mindenki tudta, 
hogy bicskások. Nem volt tanácsos mondjuk a 
vaszari búcsún bicskát emlegetni, mert félő volt, 
hogy még használni találják. A csótiak mellett ta-
lán az ugodiakon élcelődtek az emberek leginkább. 
Ugod neve állítólag egy régi örökös bakonyi ispán 
nevéből származik; de a népi értelmezés szerint a 
falu régi lakói németek voltak, akik így kiáltoztak: 
Ó, Gott! – és ebből lett az Ogot majd az Ugod név. 
Több állandó „eposzi” jelzőjük is van az ugodiak-
nak: meszesek, lőcsösök, sőrék. Az utóbbi hízó marhát 
jelent (Fényes Eleknél is előfordul a sőre szó, bősé-
gesen). Ebből származik egy mondás: „Sőrék a rő-
zsét homokkal a Suttonba”. A magyarázat szerint a 
Suttonban, a falu szegénynegyedében olyan nincs-
telenek laktak, hogy a söprűt madzag helyett ho-
mokkal kötötték meg. Az ugodi meszesekről pedig 
azt tartották, hogy ha lassan ment a ló, farka alá 
a gazdája meszet tett, az elolvadt, a ló meg mind-
járt futni kezdett, de futott ám utána a gazdája is, 
a meszes. Egy jellemző párbeszéd az ugodi öreg 
meszessel:

Mit árul, bácsi?
Ugod.
Hunnaa gyütt?
Meszet.
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Szííp lovai vannak!
Magam csinyátattam.

Kérdés az ugodiakhoz:

Hánszor görbe a zugodi lőcs?
Ahánszor megnízik.

A Nyolcvan huszár című, immár klasszikussá vált 
remek Sára-fi lmben a huszárok mesélik egymás-
nak a következő történetet: Egyszer az egyik ugo-
di meszes ótatlan meszet szállított lovaskocsijával. 
Jött a vihar, s a nagy teher alatt beszakadt a híd, 
s a szerencsétlen fuvaros lovastól, kocsistól bele-
zuhant a megáradt patakba, amelynek vize felforrt 
az oltatlan mésztől, s a kocsis a lovaival együtt 
nyomtalanul semmivé vált. Ehhez hasonló történe-
tek keringtek az ugodi meszesekkel kapcsolatban 
szépszámmal.

Ha volna bajnokság a falvak között a csúfoló-
dásban, csipkelődésben, akkor ebben a verseny-
ben a csótiak nyernének bizonyára, mert talán nem 
véletlen kapták nevük mellé az „eposzi” állandó 
jelzőt: „csufulódós” csótiak. Még az alliteráció is 
megvolt hozzá. Íme egy jellemző versike Csót és 
környékéről:

Csóti, csóti csipkedett,
Vanyolára billegett,
Vanyolárú Gecsére,
Gecsérű mek kecskére.

Vajon van-e a fenti kis versikének bármiféle értel-
me? Nincs, természetesen az égvilágon semmiféle 
értelme nincsen, de nem is kell, hogy feltétlen le-
gyen bármiféle „költői” mondandó. Jelen esetben 
kizárólag az a feladata ennek a rigmusnak, hogy 
piszkáljon, csipkedjen, nyaggasson, bosszantson… 
Azt pedig nagyjából teljesíti is. Tekintettel arra, 
hogy a csótiaknak szégyenszemre nem volt szőlő-
hegyük, s nincs azóta se, ami a falusiakra nézve 
elég nagy szégyen. Nyilván nem volt, nincs sző-
lőtermesztésre alkalmas területük, bár dombok 
vannak, hajjaj (lásd: Csóti-dombok)… A követke-
ző „kedves” kérdést szokták feltenni a csótiaknak, 
ha egy kicsit meg akarják csipkedni őket: Milyen 
boruk van a csótiaknak? Válaszolnak is rá rögtön a 
kérdezők: Tikhegyi, jó kis tikhegyi. Aki ismeri Csótot 
és környékét, az tudja, hogy a Tik-hegy utalás akar 
lenni arra, hogy van a falu határában egy híres-hír-
hedt hegy, a Kakukk-hegy, amely arról nevezetes, 
hogy ott volt a környékén az első világháború után 
évekig egy fogolytábor, amelyre már csak egy fo-

golytemető emlékeztet, s a faluban egy kis, szerény 
múzeum. A Tik-hegy, illetve Kakukk-hegy párosí-
tás pedig amiatt van nyilván, mert a paraszti érték-
rendben a „tiknál” lejjebb már nem lehet menni…

Néhány rövid, szelíd mazsola:
Mihályházáról: Miskaháza, Zsivánháza becéző 

formában. Lásd még Zsigmondháza: major, pusz-
ta ugyan, de ezt soha senki nem szokta mondani, 
meg a hivatalos (Zsigmondháza) formáját sem, ha-
nem csak a becéző Zsigaháza alakot, de a háza tol-
dás nélkül sem emlegette senki úgy, hogy Zsiga.

Adásztevel – Magyartevel – népi nevén inkább 
az utóbbiként emlegették, akár a szomszéd falut 
Nagytevel helyett népi nevén Némettevelként. Az 
adászteveliekről (magyarteveliekről) azt tartották: 
„víres hurkák, hurkások”, ugyanis disznóöléskor sok 
véres hurkát töltöttek, s a hurkát a szegények ételé-
nek tartották régebben.

„Kemeneshőgyísz, Magyargencs / Istemmencs” – 
nyilván a szomszédok ugratták így emezeket …

„Gergölibe kiharangozták a disznót”. A falu ha-
rangozója egy hajnalon a disznóölések lángját tűz-
vésznek vélte, és félreverte a harangot „ijettibe”, 
ezért szekírozzák szegény „gergölieket”. Azt meg 
már több helyről is lehetett hallani, mi is emlék-
szünk valami hasonlóra, hogy amikor a disznót 
rosszul szúrták le, s már éppen pörzsölték volna, 
mikor a disznó fölugrott, égett rajta a szalma, s úgy 
berohant egy kazalba, azt felgyújtotta, aztán az 
egész falu is leégett.

A Kisdémmel szomszédos Bakonyságról, a sá-
giakról szokták mondani: „amerikás buzások”, mivel 
az első világháború előtt még kivándoroltak Ame-
rikába, s onnan tértek haza gazdagon, jómódúan. 
Ságnak egyébként jó híre volt minden tekintet-
ben, mivel jó földjei voltak, jó borai, szőlőhegye, 
vendégszerető boros gazdái. Csak a legjobbakat 
mondhatom a sági szőlőhegyen a legkülönbözőbb 
gazdáknál töltött estéinkről. Egyszer volt egy olyan 
eset, hogy a lovunk a csézában megijedt valamitől, 
de szegény Apámnak hál’ istennek sikerült a lovat 
megfékeznie, mielőtt megbokrosodott és kárt tett 
volna. Volt egy lovunk, a Bolygó, aki – igen! –, aki 
olyan okos volt, akár egy ember, s a legsötétebb éj-
szakában is hazavitt bennünket Ságról Kisdémre 
úgy, hogy a hajunk szála sem görbült meg. Mi csak 
ültünk a csézában békésen bóbiskolva. S egyszer 
csak azt vettük észre, megérkeztünk Kisdémre, 
mert a Bolygó megállt az istállója előtt.

A másik szomszéd, Nagydém („Naddím”), a 
„Nagy Testvér” különös hírbe keveredett, ugyan-
is „szippantósoknak” emlegették őket, mivel gyak-
ran vállalták (többen is) szennygödrök tisztítását, s 
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több történet is szállingózott ezzel kapcsolatban… 
Gyaníthatóan az lehet e mögött a „hírbehozás” mö-
gött, miszerint Kisdémen is tudott dolog volt, hogy 
a „naddími” cigányok (Lajdiék?) rendszeresen jár-
ták a majorokat, falvakat is (?), s vállalták, hogy jó 
pénzért kipucolják az emésztőgödröket. Nem volt 
ez könnyű feladat, az szent igaz. Még mi, akik csak 
éreztük aznap s még utána napokig a sűrű illatokat, 
még mi is nehezen viseltük, hát még, akik csinál-
ták… Na de a pénz, amit fi zettek érte a gazdák (göd-
rönként 100 forintot! – mindezt a ’60-as évek elején) 
az sem volt akármi. Ráadásul minden gödör után 
kaptak egy-egy liter pálinkát. Mi tagadás, megdol-
goztak a pénzükért, senki nem irigyelte tőlük sem 
a pénzt, sem a pálinkát… A cigányok maguk is fel-
néztek azokra, akik közöttük ilyen bátor, vállalkozó 
kedvű emberek voltak. „A pénznek nincs szaga…” 
vigasztalhatták magukat a „naddímiek”, és való-
színű, kedvet kaphattak mások is, hogy az emész-
tőgödrök tisztítását elvállalják, immár modernebb 
eszközökkel – „szippantós” masinával.

Nemesgörzsöny: „Aasógörzsön – Fősőgörzsön 
– Ártángörzsön” – szól a rigmus, de mi is az az 
„Ártángörzsön”? Ártány („ártán”) az a hímállat 
(többnyire disznó), amelyiket kiheréltek, azaz el-
vesztette férfi asságát. Mi történt szegény Görzsö-
nyiekkel, hogy ilyesmit terjesztenek róluk? Állí-
tólag valamelyik derék görzsönyi atyafi  (borítsa 
balladai homály, hogy vajon alsó- vagy fölsőgör-
zsönyi volt-e az illető…) ráülvén valami vödör-
félére dolgát végezni, addig-addig „físzkalódott” 
szerencsétlen fl ótás, hogy mire sikerült onnan 
felállnia, bizony elvesztette a férfi asságát, amiben 
persze az is szerepet játszhatott, hogy előtte gon-
dosan felöntött a garatra. Talán éppen „bucsu” volt 
Görzsönyben. Azóta hol az „aasógörzsöniek” feke-
títik be a „fősőgörzsönieket”, hol fordítva – azzal, 
hogy a másiknál történt meg az eset. Látjuk tehát, 
nemcsak két falu között lehetnek ilyesféle „falu-
csúfolók”, hanem még akár a falu egyik és másik 
fele között is előfordulhatnak hasonlóan hangos 
határvillongások.
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CSALÁDI KÉP 1944

Szabóné Molnár Ida
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Kilmann szomszédunk egy faházikóban lakott ve-
lünk egyvonalban, fenn a dombon. Volt öt gyere-
kük. A legkisebbnek Idős Horti Miklósné volt a 
keresztmamája. Erre nagyon büszkék voltak. Kil-
mann bácsi zöld nyakkendőt viselt, hogy minden-
ki lássa, ő a nyilas párt tagja. Később fegyvere is 
volt. Esténként hazatéréskor előttünk ment el és 
bekiabált Apunak: Maga még itthon van??? Majd 
intézkedek, hogy az első frontra vigyék! Hamaro-
san megérkezett a behívó. Apu elment, de előtte jól 
bevásárolt, hogy ne legyünk szűkében semminek. 
Liszt két ládával a kredencben, egy láda cukor, a 25 
literes bödön tele zsírral, krumpli és tüzelő, min-
den volt. Gyors háborút reméltek. Tartott volna 
az élelem sokáig, ha az én anyai nagyanyám nem 
járt volna a nyakunkra, és az Ilonka lányának nem 
hordta volna a mi élelmünket. Amikor a tűzre való 
fogytán volt, a könyvespolcot és édesapám értékes 
könyveit tüzelte nagy élvezettel. Amikor már mi is 
éheztünk, nélkülöztünk, felénk sem nézett.

A házunk jól megépített téglaépület volt, de 
apukám azért elmenetele előtt egy kis bunkert ké-
szített a háztól kissé távolabb. A homokot kiszedte 
egy hosszú sávban, két végén kijárattal, fedele galy-
lyak, kukoricaszárak és homokterítés. Légiriadó 
idején ide vitt le minket anyukám. Éjjel itt aludtunk.

Egy ízben a kertben lévő WC ajtaja előtt reggel 
friss hant volt. Anyukám óvatosan megkaparta a 
földet, hát egy repeszgránát volt benne elhelyez-
ve. Szörnyülködtek a szomszédok, mondogatták, 
milyen szerencse, hogy nem sötétben jött ki, mert 
akkor biztosan rálép, és felrobbant volna. Anyu-
kám megúszta. Más esetben egy vadonatúj zsákot 
találtunk a ház mögött. Nagy kincs volt az akkor, 
de nem nyúltunk hozzá, mert anyu már előtte fi -
gyelmeztetett. Se játékot, semmit ne vegyünk fel, 
mert robbanószerkezet lehet hozzákötve. Ez a zsák 
is egy ilyen volt. Felnőttek távolították el.

Éjjel mindig a kispincében aludtunk. Ezt min-
denki tudta a környéken. Egy napon mi gyerekek 
korán elaludtunk, a lakásban, az ágyban. Anyu-
nak nem volt szíve felébreszteni, hagyott aludni. 
Reggel rémülten tapasztalta, hogy Kilmannék fel-
pakolva elmenekültek családostól, és a mi pincén-

ken hajtottak át lánctalpas és autó nyomokat hagy-
va maguk után. A pince beszakadt, de legalább a 
környék megszabadult a nyilas családfőtől. Félt a 
környék tőle. Szkalkáéknál voltam egyszer éppen, 
amikor negyed magával, fegyveresen házkutatást 
tartott a Kilmann. Szegény Szkalka néni még ha-
lála előtt, 1987-ben is ezt a pillanatot emlegette. 
Gyerekként borzasztó látvány volt a fekete gép-
pisztoly, jancsiszöges csizma, a csizmáról lehullott 
sár és a sárga viasszal festett tiszta padló ellentétes 
hatása megdöbbentette. Elmenetelük híre gyorsan 
terjedt, mindenki azon csodálkozott, hogy senki 
nem hallott semmi zajt az éjszaka folyamán, pedig 
ezek a járművek igencsak nagy zajt csinálhattak, 
amíg kikeveredtek a mély pincegödörből. Így úsz-
ta meg családunk az eltaposást. Édesanyám pró-
bálta a megmaradt anyagból a bunkert újra rend-
be hozni, hogy ismét használni tudjuk, de a föld a 
sztálingyertyáktól akkorra már foszforral fertőzött 
volt. A munkát követően hatalmas hólyagok jelent-
keztek a lábán, karján. Pestújhely orvosa, Lővey Jó-
zsef doktor gyógyította, és feküdnie kellett.

Pont ebben az időben kapta meg a hivatalos 
értesítést, hogy az édesapám hősi halált halt a ha-
záért a fronton. Együtt sírtunk az ágy szélén ülve 
az édesanyámmal. Így kerültünk Szkalka néniék 
pincéjébe, ahol már három család volt összeköltöz-
ve. Ezt a betonpincét békeidőben direkt virág-át-
telelőnek építették az üvegház végébe. Anyukám 
az állatokról nem tudott gondoskodni, megkérte a 
Szkalka bácsit, vágja le őket. Egy kecskét és egy bir-
kát. A húst bödönbe, zsír alá tették. Sajnos sok száj 
volt a pincében, hamar elfogyott. Nem tudom, ki 
mit hozott enni, de bab az mindig főtt a pince kö-
zepén lévő jancsikályhán.

Amikor anyu felkelhetett, elindultunk meg-
nézni, áll-e még a házunk. Útközben mindenfelől 
lőttek a katonák. Az utat néztük, fütyültek a go-
lyók a fülünk mellett. A golyók sivításától féltem, 
mondtam is, hogy félek, hogy lelőnek. Anyukám 
nyugodt hangon válaszolt. Ne félj, egy anyukára és 
a négy éves kislányára, akik csak a házukat akarják 
megnézni, nem lőnek. Így is lett. Mindent rendben 
találtunk, úgy, ahogy ott hagytuk.



69

O
L
V

A
S
V

A
 –

 S
za

b
ó
n
é 

M
o
ln

ár
 I

d
a:

 C
sa

lá
d
i 
ké

p
 1

9
4
4

69

Édesanyámmal mentünk egyszer a Bessenyei 
soron, amikor egy sovány, fekete kabátos néni jött 
velünk szemben, nagy sárga csillag volt a kabátjára 
varrva. Szembetűnő volt, s a gyerek mindig kíván-
csi. Miután elhaladtunk mellette, mindjárt meg is 
kérdeztem anyutól nagy hangon: „Miért van a né-
ninek sárga csillag a kabátján?” Anyukám nagyon 
halkan válaszolt: „Nem szabad észrevenni és kér-
dezni”. Tudomásul vettem.

Másik alkalommal vásárolni indultunk a Bilik 
nénihez, és a Bosnyák utca, Cservenka utca sarkán 
lévő házból az ablakon keresztül pakoltak a néme-

tek egy teherautóra hatalmas festményeket, kere-
testől (a tulajdonost már előbb elvitték). Itt is kí-
váncsian kérdeztem: „Miért viszik az ablakon át a 
képeket?” A válasz most is halk volt: „Ne nézz oda, 
nem szabad nézni, mert még rád lőnek!”

Édesanyám két nyelven beszélt, magyarul és 
németül. Otthon németül beszélt a család. Amikor 
az oroszok bejöttek, édesanyám letérdelt elém, és 
imára kulcsolt kézzel kért, hogy meg ne szólaljak 
németül, mert agyonlőnek. Igen cserfes kislány 
voltam, de ezeket az intelmeket egy életre megje-
gyeztem.
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MIT VISZ A SZÉL?
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Az ötvenhatos forradalom idején csak négy éves 
voltam, és gondolom, az utcára is alig jutottam le, 
mégis úgy emlékszem, egész idő alatt valami fe-
hér por szállt a levegőben. De hogy mi volt az, nem 
tudom. Néha tele lett vele a szemünk és a szánk, 
csikorgott a fogaink alatt, fehér lett tőle a hajunk, 
ha egy tincs kiszabadult a sapka alól. Talán a szél 
hordta a belövések tégla- és malterporát. Ha így 
volt, gondolom, mindenütt hordta, a Nemzeti 
Színháznál, a Tűzoltó utcában, a valahai és leendő 
Erzsébet hídnál, a Dob utcában, a Gellérthegyen, a 
Budai hegyekben, a Nagykörúton is, mindjárt két-
féle irányban, és mégis, nagy ravaszul, mindig a 
Duna felé.

De mit hordott a Petőfi  híd budai hídfőjénél, 
november tizenkettedikén, ahová négyen, anyám, 
testvérem, unokatestvérem és én jutottunk a dél-
előtti sétánk során? Komoly kételyeim vannak afe-
lől, hogy a városnak ezen a pontján tégla- és malter-
por szállt volna a levegőben. Ugyanis ez a terület a 
maihoz képest sokkal kietlenebb volt, szinte préri. 
Olyan házak, melyek ha belövés éri őket, téglát és 
maltert buggyantanak ki az úttestre, a járdára, en-
nél a pontnál jóval távolabb álltak csak. Észak felé 
persze ott vannak és voltak a Műegyetem piros 
épületei, ezeket a Bakáts utcai lakásunk erkélyéről 
minden nap láttuk, tehát jól ismertük. A Karinthy 
Frigyes út, azaz akkor talán még Verpeléti út szá-
zadfordulós téglaházai pedig jóval nyugatabbra. 
A négyes villamos hurokvágánya egy gyommező 
kellős közepén húzta meg körívét, egyetlen árva, 
aprócska végállomás-épület mellett várt indulásra 
készen – ha ugyan akkor létezett négyes villamos 
egyáltalán, és nem csak a hatos járta a Körutat a 
Móricz Zsigmond körtérig.

Kérdés persze, milyen messzire tudja elhordani 
a szél a téglaport. Át tudja-e hozni például Pestről? 
És ha igen, melyik ház tégláinak porát? Például a 
Kilián laktanyáét? De annak az épületnek közis-
merten tekintélyes sebei ekkor már régóta nem vol-
tak frissek, a harcok véget értek a városban, azaz 
téglapor utánpótlást már nem tudtak biztosítani, 
hisz az első belövéstől, ami még a huszonharma-

dika utáni héten történt, november második hetéig 
már két és fél hét telt el. Eső is eshetett közben, úgy 
emlékszem, esett is, és a víz nyilván belemosta a 
csatornákba a malterport.

Sétánk idején unokatestvérünk már öt napja ve-
lünk volt, nem tudtuk, hogy miért, szerintem ak-
kor még nem tudta ő sem. Egyszerűen felbukkant, 
még fegyverek ropogása hallatszott távolabbról, 
így a lakásból nem mentünk ki, legfeljebb le, a 
pincébe. Nyilván az ő lakásukból ő sem, de most 
mégis itt volt nálunk, tehát valami módon mégis ki 
kellett onnan mennie az utcára. Ennek hogyanjával 
akkor nem foglalkoztunk, itt van és kész, elvégre 
ő nagyfi ú, nálunk legalábbis nagyobb, többet tud, 
tehát nyilván többet is megtehet, mint mi. Társas-
játékozni kezdtünk, aztán vacsoráztunk. Szerintem 
lekváros grízes tésztát ettünk, mert a zajos, zakla-
tott két és fél hét alatt – és utána is egy darabig – 
szinte mindig az volt a táplálék, a nap bármely sza-
kában. Nem tudtuk, hogy miért ilyen gyakran, de 
szívesen ettük, hiszen édes volt. Bocsánat: tudtuk. 
Háború van, mondtuk egymásnak vidáman, és in-
diántáncot jártunk. Háborúban minden más, mint 
békében. Háborúban a grízes tészta a zupa.

A tésztát anyám gyúrta, nyújtotta és metélte fel 
a konyhában, olykor nem volt áram, vagy taná-
csosabbnak látszott, ha nem a villanykörte világít. 
Ilyenkor gyertyalángnál dolgozott. Engem küldött 
be a kamrába a lisztért, és néha még azt is megen-
gedte, hogy én szórjam be a vágódeszkát vékony 
réteg liszttel. Már régóta tudtam, miért van erre 
szükség: hogy a vékony tésztacsíkok ne ragadja-
nak össze.

Unokatestvérem szőke, okos, hűvös viselkedé-
sű volt, talán kicsit barátságtalan – jellemeztük vol-
na, ha kedvünk vagy képességünk lett volna hoz-
zá. Mint ahogyan a felnőttek mindig készen állnak 
erre, amint közömbösen, fáradtan megállapítottuk, 
amikor a szidás mellé megkaptuk az elmaradhatat-
lan, ránk vonatkozó megjegyzéseket.

Este bukkant fel, hat óra tájban – lehetséges, 
hogy anyám hozta haza? –, hogy milyen körülmé-
nyek között, azt csak ők ketten tudták. Unokatest-
vérünk imponált nekünk, mert erő volt benne, ha-
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tározottság, de hogy különösebben szerettük volna, 
azt nem mondhatnám. Próbálkoztunk ugyan, de 
nem sok sikerrel, mivel ő nem szeretett minket – 
vagy legalábbis nem mutatta –, és ez elijesztett ben-
nünket. Ennek ellenére gyakran jött vendégségbe, 
néha több napra is. Mi csak a szüleinkkel együtt, 
rokoni látogatások alkalmával jutottunk el hozzá. 
Egyedüli gyerek volt, s habár szép játékai voltak, 
sokkal jobbak, mint nekünk, náluk sohasem tud-
tunk olyan jóízűeket játszani, mint nálunk. Talán, 
mert kisebb lakásban éltek, vagy azért, mert uno-
katestvérünk ilyenkor a felnőttek, apám és öccse 
beszélgetését hallgatta, és rólunk alig vett tudo-
mást. Hiába ráncigáltuk óvatosan a ruháját, hogy 
gyere, menjünk játszani, nem törődött velünk. Le-
het, hogy csak kicsiknek tartott minket, hiszen ő 
már hat éves volt, a bátyám is még csak öt.

Ennél azonban most fontosabb, hogy ott állt egy 
szovjet tank a budai hídfőnél, a két lépcsőlejáróval 
egyvonalban, pontosan középen, keresztbe fordul-
va, lövegtornyát a Műegyetem épületére irányítva. 
A lövész fenn ült a tornyon, lábát lefelé lógatta, 
a vezető pedig elöl támaszkodott a járművéhez. 
Gondtalanul dohányoztak mindketten. Nézelőd-
tek, sőt – mai szememmel visszatekintve – mintha 
merengtek volna. Ez a különös együttes: a tank és 
a két hozzá tartozó katona, az alacsony és a ma-
gas, békességet árasztott, erre az érzésre még most 
is emlékszem. Ne feledjük, november nyolcadika 
után vagyunk, így bizonyára arra gondoltak a ka-
tonák, mi lehet otthon, meg arra is, hogy már nem 
kell a haláltól félniük, hisz a harci eseményeknek a 
városban vége, itt legalábbis, ennél a hídnál, amiről 
nem tudták, mi volt az akkori és az eggyel régebbi 
neve, minden szempontból vége.

És most, ahogy felidéződik bennem ez a kép, arra 
gondolok, hogy ott semmiféle por nem szállt. Talán 
nem is fújt szél. Hanem inkább az a fehéres, áttetsző 
pára lebegett a Duna közelében, amit a szmog meg-
jelenése óta mi városlakók nem is ismerünk, pedig 
ma is jelen lehetne életünkben, csak ki kellene men-
ni a pusztákra, a hegyekbe a városból. Ott lebeg a 
táj fölött, a tájban, hideg, fehér, de nem barátságta-
lan, sőt gyengéd, szűzies. Ilyen november eleji pára 
volt a hídfőnél? Vagy inkább hó esett? Hópelyheket 
vitt a szél? Nem tudom. Egyrészt november elején 
nálunk nagyon ritkán esik a hó, s ha mégis, akkor 
is csak a hegyekben. Másrészt, ha esett volna itt a 
városban, de még szél is fújt volna, akkor szerintem 
anyám biztosan nem visz el minket sétálni. A hó és 
a szél együttese az ő budapesti gondolkodásában 
hóvihart jelent, s olyan időben a magunkfajta kár-
pát-medencei ember nem megy ki a házból.

Unokatestvérem – számunkra ez is meghökken-
tő, terhes és mégis csodálni való körülmény volt, 
ami ugyanakkor az idegenkedésünkre is újabb 
adalékot adhat – tegezte a szüleinket. (Mi azon-
ban az övéit nem, ez elképzelhetetlen lett volna a 
számunkra. A mi nyelvi-kulturális rendszerünk-
ben csak a „csókolom, Sanyi bácsi”, meg a „tet-
szik látni” működött.) Most is azt mondta: „Nóri 
néni, beszélj a katonákkal, be akarok ülni a tank-
ba.” Anyám ideges volt, Pest felé nézett, megrázta 
a fejét: „Nem, nem – mondta –, forduljunk vissza, 
már átértünk.” De unokatestvérem, erősen szo-
rítva anyám kezét, már húzta is őt ellentmondást 
nem tűrően a harckocsi felé. A katonák láttak min-
ket, integettek: „Málcsiki, málcsiki, igyitye szju-
dá” – kiabálták. Forgalom alig volt. Elment egy 
magányos autó Pest felé. A távolban feltűnt egy 
biciklista is, lassan közeledett Pest felől, nem a 
kerékpárok számára készített járdácskán, ami szá-
munkra olyan egyedülállóvá, csodálatossá tette a 
Petőfi  hidat, hanem a híd közepén. Odamentünk a 
tankhoz, és a katonák, az alacsony, meg a magas, 
barátságosan mosolyogtak, az egyik cukorkával 
kínált minket, a másik jelvényt tűzött a kabátunk-
ra. Ez – ahogy most elképzelem – hozzátartozott a 
barátkozás formáihoz, gondolom központi, a had-
sereg vezetése által kiadott utasítás részletezhette, 
hogyan történjék a lakosság és a katonaság tagjai 
közötti érintkezés. Aztán megkísérelték, hogy en-
gem, aztán a bátyámat beemeljék a tankba. Én sírni 
kezdtem, ellenkeztem, még a lánctalp magasságig 
sem jutottam el, a katona „ohoó, ohoó” kiáltások 
közepette sietősen visszarakott a földre. Bátyám 
sem volt sokkal bátrabb, egyedül unokatestvérem 
jutott a jármű belsejébe. Szinte siettette őket, vala-
mi mohóság volt a mozdulataiban, ahogyan ellök-
te magát a földtől, ahogy bizalommal telve szinte 
elolvadt az alacsonyabbik katona karjai között, aki 
felemelte a lánctalpra. A katonák dicsérték: „bátor 
gyerek, bátor gyerek”, és beemelték, eltűntek hár-
man a tank belsejében.

2.
Unokatestvérem apja november hetedikén halt meg 
a Corvin-közi csoport tagjaként. De ezt akkor a bá-
tyám meg én ott a hídfőnél még nem tudtuk, mint 
ahogy – gondolom – az unokatestvérem sem tudta.

Kettőnk számára ötvenhat maga volt a gyönyö-
rűség. Kezdve azzal, hogy nem kellett óvodába 
menni, s folytatva azzal, hogy gyakran (a harcok 
hevessége által befolyásolt anyám döntésének kö-
vetkezményeképpen) a fürdőkádban aludhattunk, 
miután persze anyám belerakta az ágyunk matra-
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cait. Az első napon, huszonnegyedikén azt hittük, 
cserepeznek (egyszer már láttunk, hallottunk ilyet, 
a szomszéd bérház tetőzetét újították fel, s a mun-
kások a régi cserepeket egyszerűen a hatemeletnyi 
mélységbe dobták, le a belső udvarba), pedig va-
lójában a különféle űrméretű fegyverek hangját 
hallottuk. Csudás volt, ahogy fényszórók fény-
pászmái suhintottak meg olyan dolgokat, például 
a szomszéd ház kéményeit, amelyek addig sosem 
kaptak ilyen ünnepi, az augusztus huszadikai tű-
zijáték fényszórójátékaira emlékeztető kivilágítást. 
Nem tudtuk, hogy eközben, ennyi gyönyörűség és 
érdekesség közepette, emberek halnak meg, de ha 
tudtuk volna, szerintem ez akkor sem érdekelt vol-
na minket.

Apám az ellenkező oldalon állt. Művezető volt, 
párttag, rákosista. Benn maradt az üzemben, véd-
te a munkások tulajdonát, néha hazajött, s anyám 
érte izgult. Apám kutyaszorítóba került, hiszen 
régi-új pártja ideológiája szerint neki volt igaza, 
öccse felkelő, ellenforradalmár, rossz oldalon áll, 
bukása jogos, megérdemelt. Apám szíve azonban 
más ütemre vert, mivel szerette az öccsét. Kölcsö-
nös imádattal csüngtek egymáson, annyira, hogy a 
másik ellentétes politikai nézeteit nem vették ko-
molyan. „Te egyszerűen hülye vagy, ezeket a sötét 
rákosistákat szereted?” „Mi vagy te, nagyimrista 
revizionista ügynök?” – mondták egymásnak, és 
közben bensőségesen és szeretetteljesen nézték a 
másikat, simogatták egymás arcát, megigazították 
egymás frizuráját. „Gyámolításra szoruló, imádni-
való gyerek!” – gondolták egyszerre. Most azon-
ban az egyik közülük mégis meghalt, komolyra 
fordult a dolog, a politikai nézetek, amik olyan ba-
gatellnek látszottak a szemükben, fellázadtak, sötét 
felüket fordították feléjük, fegyvert fogtak ellenük. 
És apám nem tudta, mit tegyen. A kommunista 
párthoz való tartozás persze a cselekedeteit eleve 
behatárolta, tehát túlságosan nem kellett törnie a 
fejét. A temetésre például csak az új pártvezetés 
központi bizottsága illetékesének az engedélyével 
mehetett el. Természetesen írásban is el kellett ha-
tárolódnia az öccsétől és hasonszőrű tárasaitól. De 
hogyan lehet attól elhatárolódni, akit szeretek, és 
ezért a nézetei nem is érdekelnek igazán? Nem ve-
szem azokat komolyan. A személy a fontos, nem? 
Nagyon szeretett volna hangosan sírni a temető-
ben, üvölteni – igenis, akár színpadiasan, valahogy 
kimutatni a bánatát –, de visszafogta magát, pedig 
úgy érezte, oda a fél élete. A tanácsi temetésen csak 
a legszűkebb család vett részt, búcsúztató nem 
volt, egy idegen távolabbról fi gyelte a szertartást, 
majd kondoleálás nélkül el is távozott. Unokatest-

vérem sápadtan állt édesanyja mellett, barna szőr-
megalléros szürke télikabát volt rajta, ekkor már 
valószínűleg felfogta, mi történt, mi még szerintem 
nem. Hideg volt, enyhén fagyott, ez már november 
végén vagy december elején lehetett.

De itt még nem tartunk, a fentiekről csak jóval 
később szereztem tudomást, most még csak no-
vember van, a Petőfi  híd közepén járunk, az északi 
oldalon, anyám elöl, s mi libasorban utána. Unoka-
testvérem kiszakad a sorból, megáll a második pil-
lér fölött, és nézi, hogyan választja szét a vizet a csó-
nakorr formájú szürkésfehér színű kő. Számunkra 
ez nem annyira érdekes látnivaló, mint számára, mi 
itt lakunk a híd közelében, gyakran sétálunk át rajta 
a másik partra, meg vissza, ő viszont a Nefelejcs ut-
cában lakik, ott nincs híd. Igaz, van troli.

„Hülye vagy, öcsi, hülye vagy, bátyus” – mond-
ták apám és öccse, ha találkoztak, közben nevettek, 
és forrón átölelték egymást. Meg voltak győződve 
a másik tökéletességéről. Persze lehet mondani, 
hogy az egyik a másiknak lehetséges variánsa, el-
lentettje, kiegészítője volt, tehát apám lehetett vol-
na a lázadó, és az öccse a pártkatona. Többféle sors 
vár bennünk kibontakozásra, miként az okosok 
mondják, s hogy melyiket éljük a számtalan lehet-
séges variáció közül, az merő véletlen. Mások sze-
rint inkább kegyetlen, rosszindulatú tréfa.

Egyébként egy embernek már két sors sem olyan 
kevés. Ők pedig öntudatlanul talán éppen azt sze-
rették a másikban, hogy egymás második számú 
lehetséges sorsát élték. Ha a kettő igaz, akkor meg-
van a teljesség. Építő és romboló egy személyben, 
mint Síva. És persze az, hogy ki rombol az adott 
történelmi pillanatban, és ki épít, lényegtelen rész-
letkérdés, hisz egy másik pillanatban, például az 
emlékezésében, negyven évvel később, már az egy-
kori építő lesz a romboló, és megfordítva.

Most veszem észre, hogy az időben nagyon 
előreszaladtam. Most még otthon vagyunk, no-
vember van, anyám nézi, hogyan öltözködik az 
unokatestvérünk, aki éppen azt kérdi: „Nóri néni, 
miért vagy ilyen fehér? Miért nézel így?” Anyám 
elfordul, kimegy, visszajön, kezében egy pár ci-
pővel. „Nóri néni, miért hoztad be a cipőt? Fel tu-
dom venni az előszobában is. Nóri néni, ez nem 
is az enyém.” S mi megint hegyezzük a fülünket, 
és megütközve hallgatjuk a tegeződését. Az imént 
még párnacsatáztunk, az egyik huzat el is sza-
kadt. Anyám bedugta a fejét az ajtón, visszahúzta, 
és tíz perc múlva bejött – még tartott a küzdelem, 
csak egy kicsit visszafogottabban –, és sétát java-
solt. A Petőfi  hídon menjünk át Budára, aztán for-
duljunk meg, és a híd másik oldalán jöjjünk haza.
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3.
Most kezdem sejteni, mi lehetett az a por, ami-
nek az emléke annyira nem hagy nyugton. Ami-
kor ugyanis a kerékpáros húsz–harminc méterre 
közelítette meg a tankot, az unokatestvérem har-
sány hangon felkiáltott odabenn. Nem értettük, 
mit mondott, a lövegtorony hirtelen megmozdult, 
az ágyú a kerékpárosra irányult, és kísérteties 
pontossággal követte az útját. A középkorú férfi , 
svájci sapkával a fején, gondolom, megijedt – ta-
lán egy kicsit részeg is volt –, és hirtelen, kétség-
beesetten kontrázott. Mit akarhatott, netán visz-
szafordulni? A kerékpár kacsázni kezdett. A férfi  
alig tudott a nyeregben maradni, le kellett raknia 
a lábát, de ezzel csak még rosszabb lett a helyzet, 
nyögdécselve próbált úrrá lenni járművén. Mi 
közben hallottuk, hogy az unokatestvérem oda-
benn vidáman, elégedetten nevet, a katonák meg 
kurjongatnak: „mologyec, mologyec”. Miközben 
a kerékpáros megpróbált egyensúlyban marad-
ni, a hátizsákja ide-oda rángatódzott a hátán, és 
kiesett belőle egy öt kiló űrtartalmú, kerek fém-
doboz – szerintem US Army felirat volt ráfestve, 
vagy vöröskereszt. A doboz zörömbölve gurult 
az úttesten a lábainkhoz, eltört a zárszerkezete, 
leesett a fedele, és fehér por szóródott ki belőle, 
amit a szél rögtön felkapott, és hanyagul az ar-
cunkba legyintett, majd vitte tovább, a Duna felé. 
Önkéntelenül megnyaltam az ajkamat: „Ez liszt, 
ez liszt!” – kiáltottam. Anyám szemöldöke olyan 
fehér volt, mint a mikulásoké, akik vattát ragasz-
tanak a szemük fölé. Fojtott hangon felkiáltott, és 
dörömbölni kezdett a tank oldalán. A kerékpáros 

visszanyerte uralmát a járműve fölött, és szó nél-
kül, dobozát hátrahagyva elmenekült.

A biciklis férfi  már a Karinthy (avagy Verpelé-
ti) útnál járhatott. Igaz, nem néztünk utána, anyám 
tovább dörömbölt a tank oldalán, és sírni kezdett: 
„Adják vissza azonnal!” – kiabálta. Az alacsony ka-
tona kidugta a fejét, s anyámat nézte egy kis ideig, 
majd mondott valamit a társának, aki kidugta a ke-
rek nyíláson az unokatestvérünket. Ez az első ka-
tona közben leugrott a földre, emlékezetem szerint 
akkor még bazaltkockákkal volt kirakva a hídfő, 
s bátorítóan mondta anyámnak: „Málcsik hárásó, 
gyévuska, nye plákájtye!” Leemelte az unokatest-
véremet, aki ügyesen lemászott a hernyótalpra. 
Komolyak voltak a katonák, mosolygósak és józa-
nok: a polgári lakosság egy tagja sír, s nekik na-
gyon okosan kell ebben a helyzetben viselkedniük, 
minden lehetséges konfl iktust meg kell előzniük. 
Viselkedésük legfontosabb vonása az előzékeny-
ség kell, hogy legyen. Unokatestvérünk kipirulva, 
nevetve állt a lenti katona mellett, visszanézett a 
másikra, aki a lövegtorony nyílásából integetett 
neki: „Mologyec, mologyec!”, s ledobott még egy 
cukrot. Unokatestvérem anyámhoz szaladt, s azt 
mondta: „Képzeld, Nóri néni, megmondtam nekik, 
hogy lőjük le a biciklistát, és puff, puff! – kezével 
pisztolyt formázott –, lelőttük.”

Most már biztos vagyok a dolgomban. Talán 
havazott, talán az egész város a szálló tégla- és 
malterporba burkolózott, talán lisztet is felkapott 
a szél, mindezek csak találgatások. Nincs jelentő-
ségük. Jajszavak fehér pernyéjét hordta a szél min-
denfelé, mindenfelől.
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KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS – 

TÁMOGATÁSSAL

Jelen írás aktualitását az adja, hogy a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola 2011 januárjában elindította 
könyvtárfejlesztési projektjét, amely az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg.

Az 1950-ben Állami Balett Intézet néven ala-
pított Magyar Táncművészeti Főiskola speciális 
képzési rendszerével egyedülálló felsőoktatási in-
tézmény, amelynek legfontosabb célja, szakmai 
feladata táncművészek, táncpedagógusok, koreog-
ráfusok és elméleti szakemberek képzése, akik az 
egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül a tánc-
művészet értékeinek birtokában, magas fokú mes-
terségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a 
nemzetközi táncéletben előadóművészi, oktató és 
alkotó tevékenységre.

A táncművész alapképzés (BA) valameny-
nyi szakirányon többféle tánctechnika elsajátítását 
magában foglalja. Mesterképzés két, nagy hagyo-
mánnyal rendelkező szakon folyik: ezek a klasszi-
kus balettművész és a néptáncművész MA-szakok. 
A pedagógusképzés alapját a több szakirányban 
végezhető táncos és próbavezető BA-szak jelenti, 
amelyre épülve tánctanár MA-képesítés szerezhető.

A főiskola központi helyiségei, valamint az álta-
la fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium 2001-ig a 
VI. kerület, Andrássy út 25. szám alatti volt Dresch-
ler-palotában működött. 1976-ban a VII. kerületi 
Kazinczy utcában új balett-termek épültek, majd 
1987-ben emelet-ráépítéssel további három terem 

csatlakozott a meglévő öthöz. A főiskola 2001-ben 
vehette birtokba a XIV. kerület, Columbus utca 87– 
89. szám alatti oktatási–igazgatási épületet, a kö-
vetkező évben pedig a 12 vadonatúj balett-termet. 
Azóta ez a művészképzés központja, a Kazinczy 
utcában pedig a pedagógus- és koreográfus-kép-
zés működik. 2004 őszén a Főiskola kollégiuma is 
a campusra költözött, teljessé téve az integrációt.

„A táncművészet és a tudomány szolgálatában. 
A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtári szolgálta-
tásainak fejlesztése” elnevezésű projekt célja a főis-
kola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése a hasz-
nálók igényeinek fi gyelembe vételével kialakított 
új könyvtári terekben.

A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtá-
ra fél évszázados múltra visszatekintő nyilvános 
könyvtár. 2001-ben kényszerűségből az alagsor-
ban, egy régebben irattárolási céllal létesített 83 
m2-es raktárban és a hozzá tartozó folyosón (21 m2) 
kapott helyet. Feladatkörébe a főiskolai képzés, a 
gimnáziumi oktatás és a tánctudományi kutatás ki-
szolgálása egyaránt beletartozik, miközben tárolja 
a főiskola történeti értékű iratanyagát is. A látoga-
tók körét a szakmai képzésben részt vevő 10–19 
éves korosztály, a pedagógusképzésben részt vevő 
felnőtt hallgatók, tanárok és oktatók, táncművé-
szek és más szakemberek, továbbá külső érdeklő-
dők alkotják.

A könyvtár állománya közel 30 ezer darab do-
kumentum: 14.000 könyv, 740 kötet szakmai folyó-
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irat; 2.750 darab kotta; 2.200 hang- és videofelvétel; 
1.600 szakdolgozat; 1.630 diapozitív; 130 fotóal-
bum és mintegy 6.100 jegyzet. Az állomány adatait 
jelenleg csak papíralapú katalógus tartalmazza.

A projekt keretében a főiskola Columbus ut-
cai campusán belül új épületbe, az úgynevezett 
Kisházba költözik a könyvtár, ahol olvasótermet, 
kutatásra, elmélyült munkára alkalmas kutatóhe-
lyeket alakítunk ki, és biztosítjuk az internet-hasz-
nálatot. A könyvtárosok számára is megteremtjük 
a nyugodt és hatékony munkavégzés feltételeit. 
A Kisház jelenleg elsősorban az elméleti oktatás 
célját szolgálja, de a benne rendelkezésre álló terek 
jobb kihasználásával a könyvtári funkció ellátására 
is alkalmas.

A TÁMOP pályázat keretében a táncművésze-
ti terület speciális igényeinek és az országos lelő-
hely-nyilvántartás elveinek egyaránt megfelelő, az 
országos könyvtári projektekkel (MOKKA, ODR, 
NDA) összehangolható nyilvántartást vezetünk 
be. Ezáltal elektronikusan elérhetővé válik a könyvtár 
teljes katalógusa. Ehhez első lépésben a könyvtár 
állományáról készíttetjük el az adatbázist, cédula-
katalógusunk feldolgoztatásával. Speciális gyűjte-
ményeink tartalmi feltárását is elvégezzük.

Interaktív könyvtári portált alakítunk ki, amelyen 
egyes szolgáltatásaink 24 órán át az olvasók ren-
delkezésére állnak majd, ezzel növeljük a könyv-
tárunkat használók körét, segítjük a vidéki képzési 
helyszíneink hallgatóinak munkáját, lehetőséget 
adunk a könyvtár nyilvános szolgáltatásainak bár-
ki általi hozzáféréséhez.

A pályázat beadását megelőzően kérdőíves felmé-
rést végeztünk a könyvtárhasználók igényeiről. A vizs-
gálat eredményéből kiderül, hogy a válaszolók 
83%-a gyakrabban járna könyvtárunkba, ha lenne 
olvasóterme; 80%-uk nem használja a jelenlegi ka-
talógust és 86%-uk szívesen igénybe venné a szolgálta-
tásokat az interneten, idő- és térbeli korlátok nélkül.

Új módszerekkel és programokkal járulunk 
hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, a könyv-
tárhasználat népszerűsítéséhez, kiemelt fi gyelmet 
fordítva a gimnáziumi tanulókra és az új könyvtárhasz-
nálókra. Havonta két alkalommal az olvasáskultúra 
fejlesztését célzó foglalkozásokat és további havi 
két alkalommal könyvtárhasználatot népszerűsí-
tő és adatbázist ismertető foglalkozásokat szerve-
zünk majd.

A pályázati fejlesztésekkel kapcsolatos szak-
tudás megszerzése érdekében könyvtári munkatár-
saink könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen vesz-
nek részt.

A TÁMOP pályázat segítségével a Magyar 
Táncművészeti Főiskola megvalósítja könyvtára 
teljes szolgáltatási rendszerének megújítását. Korsze-
rű, jól felszerelt szolgáltató egységet nyithatunk 
– várhatóan 2011 decemberében – a szakembe-
rek, a kutatók, a gimnáziumi tanulóink és főisko-
lai hallgatóink, valamint – interaktív könyvtári 
portálunk révén – az érdeklődők széles köre szá-
mára. A könyvtár fejlesztésével elérjük, hogy ha-
tékonyabban szolgálja a táncművész- és táncpeda-
gógus-képzést, a minőségi oktatást, az egész életen 
át tartó tanulást.
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