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Stratégiai konferencia 
a közösségi szemléletű gazdaságfejlesztésről

Megkezdődött 
a Helyi termék éve fórumsorozat

A Nemzeti Művelődési Intézet 2015. 
március 30-án országos konferenciát ren-
dezett „Cselekvő közösségek – Önfenntar-
tó társadalom – jövőképek, szakmai kihí-
vások, jó gyakorlatok” címmel – a rangos 
szakmai tanácskozás immár az ötödik volt 
a Művelődési Intézet stratégiai konferen-
ciáinak sorában. Az előadások a közösségi 
élet, közösségi művelődés, valamint a tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés összefüggéseit 
vizsgálták, megvilágítva a szakma által kí-
nált innovációs lehetőségeket, s  bemutatva 
a hazánk és a Kárpát-medence magyarlak-
ta területein megvalósult jó gyakorlatokat. 
A  rendezvény előadói voltak többek között 
Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kulturális Államtitkársága 
kultúráért felelős helyettes államtitkára, dr. 
Mezei Dávid Csaba, a  Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkára, valamint Molnár 
György, a  Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
nemzeti integrációs és Kárpát-medencei há-
lózatfejlesztési igazgatója is.

Egyre népszerűbbek a hazai vásárlók körében is a 
helyben termelt és helyben készített portékák, a terme-
lői piacok és a helyi termék-védjegyek száma az elmúlt 
években jelentősen gyarapodott. A magyar vásárlók há-
romnegyede fontosnak tartja, hogy a lakóhelye közelé-
ben állítsák elő a megvásárolt élelmiszert, ugyanakkor a 
helyi piacokon árusított termékekkel kapcsolatban se-
lőfordul, hogy vásárló bizalmatlan. A Földművelésügyi 
Minisztérium a termelők és fogyasztók közötti szoro-
sabb kapcsolat elősegítéséért is nyilvánította a 2015-ös 
évet a Helyi termék évének.

A  Helyi Termék Éve program egyik kiemelt célja, 
hogy a helyi termékeket gyártók szakmai ismerteti bő-
vüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak. Ennek érde-
kében a Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Művelődé-
si Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-

rával közösen a termelők számára szakmai fórumokat 
szervez az ország számos pontján 2016. március végéig.

A fórumok során a szakemberek előadásokat és
kerekasztal beszélgetéseket tartanak vállalkozóknak, 

kis- és őstermelőknek. A rendezvényeken nem pusztán 
említést tesznek a helyi értékekről és portékákról, de a 
termelők maguk mutatkozhatnak be és népszerűsíthe-
tik termékeiket. A  fórumsorozat nyitó rendezvényére 
április 21-én került sor Szegeden.

A tanácskozás nyitó előadását Závogyán Magdolna 
kultúráért felelős helyettes államtitkár tartotta

A cselekvő közösségek konferencia 
szakmai közönsége

Závogyán Magdolna helyettes államtitkár asszony 
és Polyák Albert az NMI megbízott főigazgatója

Molnár György igazgató 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
képviseletében előadott a közös-
ségek össznemzeti dimenzióiról

Hajdúnánás polgármestere, 
Szólláth Tibor Zoltán

a nánási portékáról beszélt

Bosnyák Attila András Martonfa polgármestere 
és Spirk Nikoletta módszertani referens
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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Átszervezés a kulturális tárcánál
A  Kultúráért Felelős Államtitkárság átszervezését jelentette 
be Dr. Hoppál Péter államtitkár a baranyai Berkesden, a kul-
turális alapellátásról, és az annak megteremtését is szolgáló 
III. Kulturális Közfoglalkoztatási Programról szóló sajtótá-
jékoztatón. Március 
1-jétől új főosztályi 
struktúra szolgálja a 
kulturális alapellátás 
országos megszerve-
zését. Cseri Miklós 
helyettes államtitkár 
miniszteri biztos-
ként folytatja munká-
ját, utódja Závogyán 
Magdolna, a  Nemzeti 
Művelődési Intézet fő-
igazgatója lett.

Teltházas stratégiai konferencia
A  Nemzeti Művelődési Intézet 2015. március 30-án rende-
zett „Cselekvő közösségek – Önfenntartó társadalom – jö-
vőképek, szakmai kihívások, jó gyakorlatok” című országos 
stratégiai konferenciáján háromszáznál is több szakember 
vett részt a Budai Vigadóban. A  szakmai tanácskozás elő-
adásokon és jó gyakorlatokon keresztül vizsgálta a közösségi 
művelődés és a helyi gazdaságfejlesztés összefonódásait.

Aláírta a III. Kulturális közfoglal-
koztatási program hatósági szerző-
dését a Nemzeti Művelődési Intézet
Március 2-án délután a Nemzeti Művelődési Intézetben alá-
írták a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program megvaló-
sításáról szóló hatósági szerződést, mely Budapest Főváros 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Művelődési In-
tézet között jött létre a Belügyminisztérium által a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program folytatásához nyújtott támoga-
tás felhasználásának részleteinek rögzítésére.

Kitüntették a Szín Közösségi Művelő-
dés folyóirat felelős szerkesztőjét
Nemzeti ünnepünk alkalmából 2015. március 13-án a Pesti 
Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Ér-
demkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetése-
ket adott át. Kiemelkedő színvonalú munkájáért, a közösségi 
művelődés területén 
végzett egyedülálló 
írói és publicisztikai 
alkotótevékenysége el-
ismeréseként Magyar 
Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat 
kitüntetésben része-
sült Mátyus Aliz író, 
szociológus, a  Szín 

– Közösségi Művelő-
dés folyóirat felelős 
szerkesztője. Kitünte-
téséhez szívből gratu-
lálunk!

Országszerte szakmai napokat 
szervez a Fesztiválszövetség
Március 16-án Nyíregyházán, 17-én Miskolcon, 18-án pe-
dig Gödöllőn rendezték meg a Magyar Fesztiválszövetség 
Szakmai Napokat. Az országjáró tanácskozásra a fesztivál- 
és rendezvényszervezők mellett az adott régióban dolgozó 
turisztikai szakembereket, utazási irodák képviselőit, szál-
lásadókat, műve-
lődési intézmé-
nyek szervezőit 
is várják. A prog-
ramsorozat 2016 
tavaszán zárul.

Elindult a Helyi termék éve program
Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár 
2015. március 27-én a Kézműves Ízek Vásárán jelentette be 
a „Helyből jobb!” mottójú „Helyi termék éve” program in-
dulását. A  Földművelésügyi Minisztérium a program meg-
valósítása során a 
Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsá-
gi Hivatal mellett 
a Nemzeti Műve-
lődési Intézettel 
dolgozik együtt.
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Eszmék és példaképek

A szervezetfejlesztéssel foglalkozó tudomány szerint minden szervezet – tudatosan vagy ösz-
tönösen – bejár egy fejlődési utat. A Nemzeti Művelődési Intézet küldetését az alapító miniszté-
rium fogalmazta meg, a vezetés 2012-től több dokumentumban is rögzítette, milyen célokat akar 
elérni, az etikai kódexünk pedig tartalmazza a cselekedeteinket szabályozó értékeket. Az értékek 
belsővé válása, az elkötelezettség és a mindenkitől elvárt magatartás harmóniája valószínűsítheti 
a küldetés és a vízió megvalósításának garanciáját. 

Országos hatókörű, sokrétű tevékenységet végző intézet számára talán nem tűnik egysze-
rű feladatnak e hármas egység – érték, elkötelezettség, magatartás – kialakítása, pedig elérhető. 

„Csupán” néhány alaptételt kell megfogalmazni, keresni és kijelölni azokat a kiindulópontokat, 
ahonnan biztonsággal el lehet indulni. A magyar közösségi művelődés múltja bővelkedik fon-
tos gondolatokban, követhető és követendő irányokban. „Legyen egy olyan díszes összegyülekező 
hely, melyben főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfi ak, a társasági rendnek 
mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak, vagy többféle 
politikai újságokat, s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos–írásokat olvashassanak, 
magukat pedig üres óráikban illően mulathassák.” – határozta meg Széchényi István az első ma-
gyarországi kaszinó rendeltetését 1827-es megalapításakor.

Népművelőnek, közösségi munkásnak ma is megszívlelendő gondolat ez. Ugyanígy példát 
mutatnak elkötelezettségükkel, tudásukkal az elmúlt évszázad harmincas éveiben a falvak életét 
saját sorsként is átélő, a vidéki társadalom viszonyait megrázó hitelességgel bemutató irodalom 
szerzői.

Bátrabban kell visszanyúlnunk azokhoz az időkhöz, amikor a nemzet fejlődésének lehetsé-
ges módjai megfogalmazódtak, még akkor is, ha a többnyire külső beavatkozások következtében 
azok nem tudtak beteljesülni. Tanulságul szolgálnak most, amikor sorsunk alakításáért ismét 
nagy a felelősségünk. 

A múlt tanulságai mellett észre kell vennünk a jelen értékeit is. 
Kiváló személyiségek, közösségek élnek, dolgoznak közöttünk, jó példák sokasága erősít 

meg minket abban, hogy van miből építkeznünk, s vannak társaink, segítőink az előttünk álló 
munkához. A folyóirat jubileumi évfolyamának második lapszámában a kultúra, a gazdaság, az 
államigazgatás, a művelődéstörténet, valamint a közösség- és településfejlesztés kiváló szakem-
berei és kutatói vallanak munkájukról és az általuk képviselt terület közösségi összefüggéseiről.

Figyeljünk, de ne csak a múltunkra, hanem a köztünk élő, alkotó példaképeinkre is! 

Polyák AlbertPolyák Albert



4

w
w

w
.n

m
i.
h
u

 

Ponyi LászlóPonyi László

A szakmai megújulás szükségessége
Interjú Závogyán Magdolna kultúráért felelős 

helyettes államtitkárral

Ponyi László: Helyettes állam-
titkári kinevezését nagymértékben 
megalapozta az a közel két és fél éves 
munka, amit a Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatójaként végzett. Mi-
lyen örökséget vett át? Mit tart a leg-
fontosabb eredménynek az elmúlt két 
és fél évben?

Závogyán Magdolna: A 2012-ben 
„átvett” örökség – a jogelőd Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművé-
szeti Lektorátus – egy olyan intéz-
mény volt, ami akkor már hosszú 
évek óta nem töltötte be azt a funk-
ciót, amit a szakmai közvélemény, va-
lamint a fenntartói elvárások szerint 
egy országos intézménynek be kell 
tölteni. Egyrészt szakmai oldalról 
szükség volt egyfajta megújulásra az 
intézeten belül. Másrészt pénzügyi-
leg is stabilizálni kellett az intézetet 
ahhoz, hogy a strukturális átalakulás 
egyáltalán érintse az akkori Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművé-
szeti Lektorátust. Ez volt a feltétele 
annak, hogy a megyei közművelő-
dési intézmények és szervezetek az 
átszervezést követően integrálódni 
tudjanak a megújult országos inté-
zethez. 2012 júliusától a minisztéri-
ummal együtt azon dolgoztunk, hogy 
konszolidáljuk, pénzügyileg stabili-
záljuk az intézményt, s  emellett fél 
évünk volt arra, hogy megteremtsük 
azt a struktúrát, amelybe már 2013 
januárjától szervesen be tudnak il-

leszkedni a megyei módszertani fel-
adatellátók.

P. L.: Milyen alapvető értékek és 
célok mentén fogott hozzá a munká-
hoz? Mely alapelvek érvényesítését 
tartotta fontosnak?

Z. M.: Olyan rendszert kellett 
megteremteni, amely alkalmas nem-
csak a megyei módszertani feladat 
ellátásra, hanem a teljes közművelő-
dési területnek a tartalmi megújítá-
sára, újrastrukturálására. A  változás 
irányait nem főigazgatóként szabtam 
meg, sokkal inkább a szakma szük-
ségszerű váltása jutott kifejezésre 
ezekben a változásokban. A  váltás 
szükségessége korántsem 2012-ben 
jelentkezett – ám a rendszerváltozta-
tás után bizonyos szakmai megújulási 
szükségletekre már reagált. Az irány-
vonalak 2012-ben már jól körvonala-
zódtak. Az akkori kultúrpolitikáért 
felelős államtitkárság rendelkezett 
az MMIKL átszervezését indokoló 
és részletező, úgynevezett „Változás 
Projekttel” 2011 őszén, amely a vál-
tozás folyamatának alapját képezte. 
Ugyancsak ebben az évben készült el 
a Magyar Közművelődés Országos 
Szakpolitikai Koncepciója az akkor 
tervezési stádiumban levő Németh 
László Programhoz. Ezzel párhuza-
mosan, jórészt civil kezdeményezése-
ket összefogva készült el a közösségi 
művelődés szakembereinek stratégi-
áját összefoglaló „Közös Jövőnk Haj-

dú-Bihar” címmel megjelent prog-
ram is. Mindkét dokumentum utal 
az MMIKL átszervezésének szükség-
szerűségére. Mindez igazolja, hogy az 
átszervezés megalapozott előkészítő 
munka nyomán, határozott értékrend 
és szakmai tartalmak meghatározásá-
ban vette kezdetét.

P. L.: Hogyan változott maga a 
szervezet, hogyan változott a humán 
erőforrás?

Z. M.: A Magyar Művelődési Inté-
zet és Képzőművészeti Lektorátusnak 
a tevékenységét a közművelődési fel-
adatot ellátók integrálódása érdeké-
ben le kellett csupaszítani kifejezetten 
közművelődési területre. A lektorátus 
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Ponyi László

2012. november 1-jével történt levá-
lása volt az első olyan alapító okirat-
beli változás, amely ezt a tisztulási 
folyamatot elindította. Ezután át kel-
lett tekinteni mindazt, amit a Magyar 
Művelődési Intézet intézményszerve-
zeti egységként tovább tud majd vin-
ni, az új struktúra szerint, a  szakmai 
megújulásnak megfelelően. Olyan 
főosztályi és osztályszerkezetet kellett 
felállítani, amely a különböző kondí-
cióval érkező megyei módszertani fel-
adatellátóknak megfelel, és hosszú tá-
von is biztosítani tudja a közművelő-
dés dinamikáját. Lényegében egyrészt 
darabjaira kellett szedni a Magyar 
Művelődési Intézetet szakmai oldal-
ról, másrészt a megyei irodákat, majd 
a megyei feladatellátókat teljes mér-
tékben át kellett világítani. Ez a mun-
ka gyakorlatilag 2012 márciusától már 
folyamatban volt a minisztériumban. 
A darabokat végül az új struktúrának 
és szakmai szellemiségnek megfelelő-
en kellett összeilleszteni és újjáépíteni. 
Ezáltal teljes mértékben megváltozott 
a Magyar Művelődési Intézet belső 
szervezeti felépítése.

Összességében két nagy szakmai 
főosztály az, ami meghatározta a fő 
cselekvési irányokat. Tekintettel arra 
a körülményre, hogy a Nemzeti Mű-
velődési Intézet az Emberi Erőforrás 
Minisztérium által alapított orszá-
gos szerepkörű és működésű inté-
zet, amely részt vesz a szakpolitika 
megalapozásában és fejlesztésében, 
indokolt volt a Stratégiai Fejleszté-
si Főosztály létrehozása. Másrészt a 
megyei közművelődési feladatellátás 
integrációja, az országos közművelő-
dési módszertani feladatellátás biz-
tosítása szükségessé tette a Szakmai 
Módszertani Főosztály felállítását is.

Egy ekkora intézménynél már 
szükségszerűen külön kellett, hogy 
kezeljük a vagyongazdálkodási és az 
ehhez szorosan kapcsolódó ellátási 
területet is. Ezeknek a tevékenységek-
nek egy új főosztályt hoztunk létre.

Nagyon fontos szerepe volt az 
átalakulásban a kommunikációnak: 
nemcsak az intézet, hanem a magyar 
közművelődési szféra érdekérvé-
nyesítése szempontjából is kiemelt 
szerephez kellett jutnia a kommuni-
kációs osztálynak, hiszen a kommu-
nikációnak, mint csatornának komoly 
szerepe van a szakmai érdekérvénye-

sítésben csakúgy, mint a különböző 
célcsoportok széleskörű tájékoztatá-
sában. Ezáltal a Kommunikációs Osz-
tály közvetlen főigazgatói irányítással 
működik.

Nagyon fontos volt eldönteni, 
hogy a stabilitást biztosító két, imént 
említett szakfőosztályon kívül külön 
szakfőosztályt hozzunk létre a ki-
emelt programok számára. A  főosz-
tály hivatott a megyei módszertani 
irodák beintegrált pályázatait, mint 
külön projekteket kezelni – ezek nem 
kötelezően ellátandó feladatként let-
tek defi niálva –, illetve a 2013. január 
1. után megjelent projektekkel foglal-
kozni. Az egyik ilyen projekt az integ-
rált közösségi színterek fejlesztésére 
vonatkozó közel 300 millió forintos 
pályázati csomag, illetve maga a Kul-
turális Közfoglalkoztatási Program, 
amely összességében nem alapfeladat, 
de szakmai feladatként megjelent 
a Kiemelt Programok Főosztályán. 
Fontos terület a gazdálkodási egység: 
a  nagyszámú kapcsolódó pénzügyi 
és számviteli feladatokat a Gazdasági 
Igazgatóság látja el.

P. L.: A főosztályok mellett munka-
csoportok jöttek létre. Mi volt a mun-
kacsoportok jelentősége?

Z. M.: Az állami intézményekben 
nagyon erőteljesen jelen vannak azok 
a szabályozások, amik ezt a fajta in-
tézményi rendszert egyrészt felépí-
tésében és rendszerében is egyben 
tartják. Önállóan működő és gaz-
dálkodó állami intézményként nem 
volt meg az a lehetőségünk, hogy a 
megyei irodák is önállóan működő 
és gazdálkodó szervezetek legyenek. 
Emellett a szakfőosztályok hierar-
chikus rendszere nem teljes körűen 
alkalmas a rugalmasságot igénylő 
közművelődési feladatellátásra – a 
humán szakmákra különösen igaz, 
hogy minden mindennel összefügg: 
akár a projekteket vesszük külön, 
akár az alapfeladatok ellátását, biz-
tos, hogy mindegyiknek egyaránt van 
kommunikációs, szakmai, jogi, illetve 
gazdálkodási, pénzügyi pillére. Ha 
csak a hierarchikus rendszerben dol-
gozunk, akkor nem működött volna a 
feladatellátás ilyen rugalmasan. Ezért 
horizontálisan építkezve találtuk meg 
a választ: projektszinten dinamiku-
san tartani a szervezetet, és közben a 
szakfeladatokat ellátni. Ezért hoztuk 

létre a munkacsoportok rendszerét. 
A  munkacsoportok rendszere arra 
való, hogy egy adott komplex feladat-
ra a különböző (pl. pénzügyi, szak-
mai, jogi) kompetenciával, tudással 
rendelkező munkatársak a főosztályi 
hierarchián felülemelkedve egy olyan 
munkajogi egységbe tudjanak adott 
időpontra szerveződni, amelyben a 
konkrét feladat egyben munkajogilag 
is végigkövethető tevékenység. Egy 
munkacsoport maximum hat hóna-
pig működhet az SZMSZ szerint. Úgy 
gondolom, hogy a munkacsoportok 
rendszerének a hatékonyságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy az első 
évben már 12 munkacsoport mű-
ködött – az indulás óta pedig, ha jól 
emlékszem, 21 munkacsoport dolgo-
zott egy-egy konkrét szakmai kihívás 
megoldásán. A  munkacsoportoknak 
köszönhetően válhattak ki a straté-
giai szempontból különösen jelentős, 
egy-egy területre (felnőttképzés, ön-
kéntesség, minőségbiztosítás) kon-
centráló országos szakmai központok. 
Mint ahogy külön munkacsoportok 
foglalkoztak például a szakterület 
felsőoktatási helyzetével, a  szakfel-
ügyelettel, vagy akár az intézmény 
belső igazgatási-iktatási rendszerének 
a kialakításával is. Sőt, egy nagyon 
összetett munkacsoport munkájának 
eredményeképpen jöhetett létre vi-
szonylag rövid idő alatt az értékköz-
pontú közfoglalkoztatás defi niálása, 
illetve a kulturális közfoglalkoztatás 
szellemisége, mint a Nemzeti Műve-
lődési Intézet szakmai megújulásának 
egyik pillére.

P. L.: A  munkacsoportok rendsze-
réhez hasonlóan modellértékű a kul-
turális közfoglalkoztatás is. Mit tart 
a Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram legnagyobb eredményének?

Z. M.: Egyértelműen a bevont 
közfoglalkoztatottak magas elhe-
lyezkedési arányát. Az eddig lezárult 
két közfoglalkoztatási programunk 
egyaránt fél-fél évig tartott, s  ezalatt 
a támogatottak 22%-a elhelyezke-
dett. Gyakorlatilag ez a legnagyobb 
eredmény. Szerintem a mai világban 
közfoglalkoztatottnak lenni akár egy 
érettségizett, akár egy diplomás fi -
atalnak, illetve a munkaerőpiacról 
kikerült embernek nagyon komoly 
egzisztenciális kihívás. A  kulturális 
közfoglalkoztatás arra is alternatívát 
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kínált, hogy azok az emberek, akik 
megfelelő végzettségekkel, illetve 
érettségivel rendelkeznek, érdeklődé-
si körüknek megfelelő környezetben 
és közegben legyenek a közfoglalkoz-
tatás alatt. Ezáltal tudásukat kama-
toztatva bekapcsolódhattak egyfajta 
szakmai vérkeringésbe, kapcsolat-
rendszert tudtak építeni, s  így saját 
érdekeiket is tudták érvényesíteni. 
A  közfoglalkoztatás első ütemében 
22%-os, a másodikban 19%-os volt az 
elhelyezkedési arány. Hangsúlyozom, 
hogy ezek fél éves időszakokra vonat-
koztak, tehát összességében sokkal 
nagyobb eredményt tudunk felmutat-
ni az országos átlagnál más közfoglal-
koztatási formákhoz képest.

P. L.: Több országos szakmai köz-
pont jött létre, többek között a felnőtt-
képzés, az önkéntesség, a  felsőokta-
tás, a  minőségfejlesztés, a  közösségi 
tevékenységek stratégiai területeinek 
gondozóiként. Hogy érzi, hoztak-e vál-
tozást az országos szakmai központok 
megalakulásuk óta?

Z. M.: Mindenképpen, hiszen a 
szakmai központok által jobban tud-
tunk fókuszálni egy-egy területre. 
Fontos megjegyezni, hogy a miniszté-
rium, mint fenntartó által determinált 
154 fős létszámot e központok létre-
hozásával sem léphettük túl. Ez nem 
egy nagy létszám. A 154 fő munkálta-
tása úgy alakult, hogy minden megyei 

irodánál 4-4 fő volt az engedélyezett 
létszám. Ekkora humánerőforrással 
ilyen típusú feladatellátást képtelen-
ség lenne elvégezni, ha érintetlenül 
hagytuk volna az eredeti rendszert. 
Kollégáinkról készítettünk egy kom-
petencia térképet, és részben ezek is-
meretében jelöltük ki a területbeli pri-
oritásokat, melyeknek külön közpon-
tokat hoztunk létre. A kompetenciák 
és prioritások meghatározása után ju-
tottunk el odáig, hogy el tudtuk indí-
tani kompetencia alapon első körben 
a felnőttképzési, illetve a minőségfej-
lesztési-szakfelügyeleti és az önkén-
tességi országos szakmai központot. 
Úgy gondolom, az eredmények ön-
magukért beszélnek. A felnőttképzési 
központ létrejötte óta több mint 38 
színvonalas képzés indult. A  Magyar 
Művelődési Intézet utolsó éveiben 
szinte alig volt érzékelhető a felnőtt-
képzési tevékenység, olyan kevés 
képzés valósult meg. A  szakfelügye-
let területén viszont azért volt szük-
ség külön országos szakmai központ 
létrehozatalára, mert a teljes szak-
felügyeleti jogszabályi környezetet 
meg kellett újítani. A  munkacsoport 
üléseket követően gyakorlatilag így 
tudtuk kompetencia alapúvá tenni a 
minőségfejlesztési országos szakmai 
központot. Ebben az évben már el tud 
indulni ez az új alapokon álló szak-
felügyelet. Az önkéntességi szakmai 

központ nagy eredménye, hogy az 
iskolai közösségi szolgálat vonatkozá-
sában a Nemzeti Művelődési Intézet 
az elmúlt fél év alatt több mint 108 
iskolával kötött együttműködési meg-
állapodást, amely realizálódik a közös 
cselekvésben, s  folytatódik az önkén-
tes szellemiség továbbadásában, akár 
a kulturális közfoglalkoztatás keretein 
belül is.

P. L.: Milyen lépéseket tett a szak-
ma tudományos beágyazottsága érde-
kében?

Z. M.: Ennek megválaszolásához 
vissza kell menni ahhoz, hogyan is 
kezdtük el kialakítani a szakmai meg-
újulás szellemiségét, építeni alapjait. 
Egyrészt a képzési anyagban a közös-
ségi művelődés szakmai prioritásai-
nak meghatározásával. Avval a céllal, 
hogy kulturális alapellátásként min-
den településen legyen jelen közösségi 
aktivitás, elindítottunk egy folyamatot, 
ami segít elmélyíteni a szakmai inno-
vációk közösségbe való átültetését. Ez 
az a szint, amelyhez „mélyfúrásokat” 
kell végeznünk. A  másik szint, hogy 
ezt csak úgy lehet hosszú távon garan-
tálni, ha a közművelődés már a szak-
emberképzés, a  felsőoktatás rendsze-
rébe is beágyazódik. Az andragógia 
szak az elmúlt évek felsőoktatási át-
alakulásának következményeként, va-
lamint az ott elsajátítható kompeten-
ciákat ismerve, nehezen találta meg 
magát mind a munka világában, mind 
a népművelői szak megújulásában. Az 
andragógia szak tehát már nem tud-
ja megadni azt a szellemiséget, ami 
a hagyományos népművelés szak 
utódjaként, annak lényeges tartalmi 
megújításával, a közösségi művelődés 
alapjait képező kulcskompetenciák 
elsajátításához szükséges. Új szakok 
indítására tettünk konkrét, átfogóan 
kidolgozott javaslatokat. Nemcsak a 
közösségi művelődés tanárszak bein-
dításával, hanem a BA és az MA szak 
beemelésével is meg tudtuk erősíteni 
a közösségi művelődés szellemiségé-
hez igazodó felsőoktatási szakokat.

P. L.: Már szakmai tudományos 
publikációk közlésére is lehetőség van.

Z. M.: A tudományos publikációk-
nak biztosított fórum a beágyazódás 
másik pillére. Fontos lenne, hogy ha 
a folyamat nem állna itt meg, hanem 
egészen a doktori képzésig tudnánk 
vinni magát a közösségi művelődési 
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szakemberképzést. Ezért a Nemzeti 
Művelődési Intézet alapított és kiad 
egy online tudományos folyóiratot – 
a Kulturális Szemlét. Mindez a publi-
kációk szakmai nyilvánossága mellett 
lehetőséget ad arra is, hogy a tudomá-
nyos szinten megjelent írásokat szer-
zőjük be tudja számítani akár a tudo-
mányos fokozat eléréséhez is. Nem 
utolsó sorban azt a törekvésünket is 
tükrözi, ami a teljes Kárpát-medencei 
nyitásban is érvényesül.

P. L.: Milyen jövőképet tudna fel-
vázolni az elkövetkező évekre, évtize-
dekre a közművelődés számára?

Z. M.: A jövőkép megerősítésében 
óriási előrelépés, hogy a Kormány az 
Alaptörvényben deklarálta a közmű-
velődéshez való jogot minden polgá-
ra számára. Másrészt a Kormány ki-
nyilvánította azon szándékát, hogy a 
kulturális alapellátást teljes települési 
szintre kiterjeszti. Én azt gondolom, 
hogy ebben a közösségi művelődés-
nek igen nagy szerepe van. Ezáltal 
történelmi időszakot írunk 2012 óta: 
egyrészt az akkor indult folyamatok 
révén a szakma elismerte a váltás 
szükségességét, másrészt szakpoli-
tikusok is felismerték, hogy a köz-
művelődés jó alapot adhat a magyar 
társadalom kulturális fejlődéséhez, 
ugyanakkor a gazdasági fejlődéshez 
is egyfajta innovatív bázisként szol-
gálhat, országos intézményhálózattal, 
társadalmi segítőkkel és civil szerve-
zetekkel.

P. L.: Mennyiben változott az el-
múlt időszakban a települési norma-
tíva?

Z. M.: A  lélekszámhoz igazodó 
– 1200 Ft/főben meghatározott – te-
lepülési normatíva rendszere kedve-
zőtlenül érintette a kistelepüléseket 
és a hátrányos helyzetű térségeket: 
könnyű belátni, hogy 2-300 fő lakosra 
járó normatívával nem lehet biztosí-
tani a feladatellátás pénzügyi hátterét. 
Hiába volt meg a szándék, összessé-
gében ebből a forrásból nem tudtak 
igazi eredményeket elérni a kulturális 
alapellátásban. A  2015. évi költség-
vetésben már egy minimum összeget 
határozott meg a Kormány. Maradt 
ugyanúgy a normatíva egy főre le-
vetített összege, de 1 millió 200 ezer 
forintban egy minimumot is megfo-
galmaztak. Több mint 1700 települést 
érint ez pozitívan.

P. L.: Térjünk át az Ön kinevezé-
sére, amit néhány héttel ezelőtt jelen-
tettek be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumában. Mi motiválta, hogy 
elfogadja a Kultúráért Felelős Állam-
titkárságon a helyettes államtitkári 
pozíciót?

Z. M.: Az a kihívás, amit a kul-
turális alapellátás szellemiségének a 
kiterjesztése, gyakorlati megvalósítá-
sának a kidolgozása jelent. Motivált 
a tény, hogy a kulturális ágazat csakis 
szinergiában működhet eredménye-
sen. A kulturális alapellátás tekinteté-
ben nem szabad megállni a közműve-
lődési területnél: az alapellátás érinti 
többek között a közgyűjteményeket 
is. Fontos, hogy ez a program az ága-
zatokkal együttműködve valósuljon 
meg. Hiszek ennek a küldetésnek a si-
kerében, ezért fogadtam el ezt a meg-
tisztelő posztot.

P. L.: Milyen konkrét célokkal ér-
kezett, és melyek azok a feladatok, 
amelyek az új pozícióban körvonala-
zódnak?

Z. M.: Az egyik nagy, stratégiai 
szinten megfogalmazódó terület a 
kulturális alapellátás ügye. Defi niá-
lása nélkül, anélkül, hogy meghatá-
roznánk pontosan a mibenlétét, nem 
lehet hozzárendelni szolgáltatásokat 
vagy forrásokat. Ez egy nagy feladat. 
Egy olyan, kutatásokra alapuló, a  tár-
sadalmi, gazdasági változások irányá-
ba mutató stratégiai dokumentum 
megvalósításán dolgozunk, amely 
ténylegesen – ahogy az egészségügyi 
vagy az oktatási alapellátás megfogal-
mazódott – meghatározza, hogy mit 
is jelent a kulturális alapellátás. Erre 
épülne a szolgáltatási rendszer, szel-
lemiségének ez adja az alapját. Forrás 

hozzárendelésére csak a szolgáltatási 
rendszer kidolgozását követően ke-
rülhet sor. Úgy látom, hogy nagyon 
szépen, összhangban tudunk dolgoz-
ni a minisztériumi megújult szak-
főosztályokkal, így a dokumentum, 
illetve maga a szolgáltatás – az alap-
ellátás települési szintű megjelenése 

– 2016-ra várható.
P. L.: Helyettes államtitkár asz-

szonynak legendás a munkabírása 
és az energiája. Mit szólt a család 
ehhez a váltáshoz, és hogyan tudja 
összeegyeztetni most a helyettes ál-
lamtitkári pozíciót, az elhivatott civil 
szakemberi pozíciót, illetve azt, hogy 
családanya is?

Z. M.: Nem hiszem, hogy a csa-
ládomat érzékenyen érintené a mos-
tani pozícióm és a vele járó bokros 
teendők. A  családom tudja, hogy hi-
vatásom van és elkötelezett vagyok, 
mondhatni megszokták már. Pályám 
korábbi állomásain elkötelezetten 
dolgoztam megyei önkormányzati 
kulturális referensként az önkor-
mányzat megújulása és a kultúra ki-
terjesztése érdekében, elkötelezetten 
dolgoztam a Nemzeti Művelődési In-
tézet megújulásán, és elkötelezett va-
gyok abban is, hogy a kulturális alap-
ellátást jó szakmai alapon indítsuk el.

A  családom gyakorlatilag nem ér-
zékelte a váltást, hiszen nem dolgo-
zom se többet, se kevesebbet, mint 
azelőtt, csak éppen mások számomra 
a konkrét kihívások. Ugyanúgy taka-
rítok, kertészkedem, főzök ebédet-va-
csorát, ugyanolyan gondoskodással 
és szeretettel fordulok feléjük – az 
egymásra fordított fi gyelem független 
attól, hogy épp helyettes államtitkár 
vagy főigazgató vagyok.

ZÁVOGYÁN MAGDOLNA 1970-ben született Szarvason, felsőfokú tanulmányait a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola Bölcsészettudományi Karán (művelődésszervező és mé-
dia szak), valamint a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán (művelődési és fel-
nőttképzési menedzser szak) végezte. 2012-ben kapta megbízását a Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatói posztjának betöltésére, kultúráért felelős helyettes államtitkári kineve-
zését 2015. március 1-jén jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

PONYI LÁSZLÓ közművelődési szakember, történelem, fi lozófi a szakos tanár, igazgatás-
szervező. A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai 
Központ munkatársa. Az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola 
doktorandusza. A Kulturális Szemle tudományos online folyóirat főtitkára. Kutatási te-
rülete: a közművelődés változásai a rendszerváltást követően, közművelődés és kisebbség, 
roma közösségi házak Magyarországon.
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Szabó Judit NikolettaSzabó Judit Nikoletta

Következetesség és újító szellemiség
Interjú Polyák Alberttel, a Nemzeti Művelődési 

Intézet megbízott főigazgatójával

Szabó Judit Nikoletta: Az elmúlt 
évtizedekben neve összeforrt a köz-
művelődéssel, közösségi művelődéssel. 
Mit gondol, melyek voltak pályafutá-
sának legfontosabb állomásai?

Polyák Albert: Nem váltogattam 
sűrűn a munkahelyeimet, ezért ed-
dig négy fő állomás volt a pályafutá-
somban – ha a Bács-Kiskun megyei 
módszertani feladatellátást jogutód-
lásként egy munkahelynek számolom 
a jelenlegivel, a  Nemzeti Művelődési 
Intézettel. Mindegyik helyen elsajá-
títottam olyan szakmai ismereteket, 
melyeknek később hasznát láttam. 
Egy ma már szimbolikusnak számító 
helyen, Lakiteleken kapcsolódtam be 
a közösségi művelődésbe, ahol ifj úsá-
gi klubot és a környékre is kiterjedő 
koncerteket, kirándulásokat szervez-
tem, de a könyvelést is meg kellett 
tanulnom – ennek hasznát a pontos-
ságra való törekvésben érzem.

Tiszaalpáron úgy kezdtem mun-
kámat, hogy nem volt művelődési 
ház: csak akkor kezdték építeni, ami-
kor odakerültem – tehát kénysze-
rűségből is házon kívül, a  tereken, 
a Holt-Tisza partján, az újfalusi klub-
könyvtárban, vagy éppen a tsz klu-
bokban folyt a munka, ahova egyéb-
ként is eljártak az emberek. A felépült 
házat a falu teljes egésze használta: 
az előcsarnokban ping-pongoztak, 
a  nagyteremben kispályás bajnoksá-

gokat tartottunk, az emeleti klubszo-
bákban pedig oktatásokat és fórumo-
kat, ahol fontosnak gondolt témák-
ról beszélgettünk. Ebben az időben 
kemény rockkoncerteknek is adtunk 
helyet (P. Mobile, Beatrice stb.) – ak-
kora volt az érdeklődés, hogy hasz-
nált házgyári eszközökből szabadtéri 
színpadot kellett építenünk! A  ti-
szakécskei időkből a helyi igények-
re való reagálást emelném ki, mint 
legjellemzőbb sajátosságot: jóllehet 
akkor még jól mentek a nagytermes 
rendezvények, de felismertük, hogy a 
mi dolgunk segíteni az arra fogékony 
embereknek, hogy életkörülményeik 
jobbak lehessenek. Az életkörülmé-
nyeik alatt pedig nemcsak a gazdasági 
helyzetüket, hanem a közérzetüket is 
értettük. A  legmegfelelőbb csatorná-
nak ehhez egy közérdekű információ-
kat megosztó kiadványt, helyi újságot 
tartottunk. A  helyi információkat 
összegyűjtöttük és hozzáférhetővé 
tettük szinte minden család számára. 
Eleinte a műsorfüzetünkben jelen-
tek meg ezek az írások, s a kiadványt 
hozzáférhetővé tettük a város legtöbb 
boltjában, munkahelyek portáin. Az 
akkori jogi szabályozás adta lehetősé-
geket kihasználva jelentettük meg he-
tente a helyi újságot 2000 példányban 

– szinte minden példánya elkelt. Hogy 
friss, aktuális legyen a lap, nyomdát 
alapítottunk, így a művelődési köz-
pont volt öltözőjében készült az újság. 

Hamar híre ment a nyomdánknak, 
így egyre több településnek tudtunk 
segíteni. Abban az időben 25-30 helyi 
kiadványt állítottunk elő: előre egyez-
tetett időpontban hozták a nyomta-
tandó anyagot, s délután már vihették 
is haza a kész újságot a kért mennyi-
ségben. Évekig szerveztünk a helyi 
nyilvánosságról szakmai beszélgeté-
seket, országos fórumokat. A nyomda 
működése biztonságot adott a szak-
mai tevékenység fi nanszírozásához, 
de emellett kazánfűtő, targoncakeze-
lő szakmai tanfolyamokat is szervez-
tünk, mindig azt, amire igény jelent-
kezett. Kecskeméten az akkor meg-
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Szabó Judit Nikoletta

alakult megyei módszertani intéz-
ményben elkezdtünk vidékfejlesztés-
sel, egészségfejlesztéssel foglalkozni. 
Ez is az emberek jobb életét szolgálta. 
Amikor Imre Károllyal visszatekin-
tettünk az eltelt 20 évre, elégedettek 
voltunk: azokat a célokat, melyeket 
az induláskor, 1992-ben megfogal-
maztuk, nagyrészt teljesítettük, és 
helyénvalónak, fontosnak bizonyul-
tak 2012-ben is. Közben több ciklu-
son keresztül voltam önkormányzati 
képviselő, egyben főállású, a  város 
ügyeit vivő alpolgármester, dolgoz-
tam szakfelügyelőként, felnőttképzési 
szakértőként, részt vettem a közmű-
velődési minőségfejlesztési rendszer 
kidolgozásában. Oktattam szakmai 
kurzusokon, felsőoktatásban óraadó-
ként, emellett még gazdálkodtam is 

– a többféle munka jól kiegészítette 
egymást, és a különböző területeken 
szerzett tapasztalatok egymást kiegé-
szítve gazdagították a tudásomat. Jó 
iskola volt, úgy vélem.

SZ. J. N.: Szakmai igazgatóként 
szerepet vállalt a Művelődési Intézet 
irányainak meghatározásában. Meg-
bízott főigazgatóként melyek azok a 
meglévő tevékenységek, prioritások, 
amiket elmélyíteni szeretne az intéz-
mény életében, és melyek azok, amik 
terén előrelépést, haladást kíván el-
érni?

P. A.: Az előbb elmondottak talán 
utalnak arra, hogy mit tartok fon-
tosnak a közművelődében. Amikor 
előadásra kérnek fel szakmai körök-
ben, az intézet bemutatásáról szóló 
második dián Kölcsey idézetet vetítek 
ki: „Jelszavaink valának: haza és hala-
dás.” De mivel jól ismerem az elmúlt 
évszázad közepének irodalmát, s  na-
gyon becsülöm a népi írók szépiro-
dalmi, falukutató, szociográfi ai mun-
káját, gyakran idézem Veress Pétert: 
Népben, nemzetben kell gondolkodni. 
Ezek az alapok. Ezekre építkezve kell 
megválaszolni, hogy miként tudjuk a 
nemzet javát szolgálni a művelődés 
széles eszközrendszerével, beleértve 
szakmai tapasztalatainkat, módszere-
inket, s eszerint kell dolgozni.

Sz. J. N.: Kíván-e valamely terüle-
ten újdonságot, innovációt bevezetni 
az intézmény szakmai munkájába?

P. A.: Závogyán Magdolna fő-
igazgató asszony 2012-ben az intéz-
mény működésének céljait pontosan 
megfogalmazta. Szakmai igazgatói 
pályázatommal ehhez a programhoz 
csatlakoztam. A már kidolgozott stra-
tégiát kell megvalósítanunk, ami nem 
kis feladat, mert nemcsak elvi célok-
ról van szó, hanem a szervezet, az or-
szágos struktúra kialakításáról, az itt 
dolgozó munkatársakkal – újakkal és 
régiekkel – együtt a közös értékrend 
megfogalmazásáról, annak elfoga-
dásáról, azzal való azonosulásról, az 
egységes munkamódszerek, eljárás-
rendek bevezetéséről, fi gyelve a szük-
séges és lehetséges eltérőségekre is. 
Mindezekben együtt vannak jelen a 
stabilizáló és az innovációs tenniva-
lók is. E kettő összhangjára törekszem.

Sz. J. N.: Mit tart az intézmény 
előtt álló legnagyobb kihívásnak/kihí-
vásoknak?

P. A.: Nagy lehetőségeink vannak: 
különböző szakmák tanulmányaiban 
olvasom, hogy a közösségek és a tá-
gan értelmezett kulturális javak mi-
lyen fontosak a magyar társadalom 
és gazdaság fejődése szempontjából. 
Ezt már nemcsak a közművelődési 
szakma mondja, hanem más ágaza-
tok is felismerik, gondoljunk csak az 
uniós források felhasználásának haté-
konyságát mérő tapasztalatokra! Ahol 
vannak működő közösségek, ahol 

„jót, s  jól” tesznek, ott látszanak az 
eredmények. Ezért tudunk mi sokat 
tenni – természetesen, ha ránk is vo-
natkoztatjuk a „jót, s  jól” követelmé-
nyét. Országos feladatkörű szakmai 
módszertani intézményként segíte-
nünk kell minden településnek, hogy 
értékei felszínre kerüljenek, az érté-
ket alkotó, őrző, továbbvivő emberek 
megbecsülést kapjanak, a  helyi tár-
sadalom és gazdaság ezekre alapozva 
fejlődjön. Éves munkánknak, benne 
az egyes résztevékenységeknek, min-
taprojektjeinknek is ezeket kell szol-
gálniuk. Ennek érdekében lehetőleg 
minél több településsel fel kell venni a 
kapcsolatot, különösen azokkal, ahol 
erre kifejezett igény, fogadókészség is 
mutatkozik.

Sz. J. N.: Az intézmény harma-
dik alkalommal indította útjára a 

kulturális közfoglalkoztatási progra-
mot. Mit tart a program legnagyobb 
erényének? Hogyan kapcsolódik ez a 
program a Nemzeti Művelődési Inté-
zet alapfeladataihoz?

P. A.: Nagyon sok visszajelzést ka-
punk a közfoglalkoztatási programról, 
s  magunk is folyamatosan kérünk in-
formációkat a résztvevőktől és szer-
vezőktől. Mindenképpen kiemelném, 
hogy számos, a  programhoz csatla-
kozó településen újraindult a közös-
ségi élet, öntevékeny klubok, körök 
alakulnak, egyéni aktivitások erősöd-
nek meg. Segítettünk abban, hogy az 
emberek higgyenek benne: összefo-
gással eredményt tudnak elérni ki-
sebb-nagyobb dolgaikban. A  fogadó 
szervezetek szakmai munkája a most 
már egyéves időtartam alatt stabilab-
bá válik és fejlődik. Mindamellett ne 
feledjük el, hogy az a több mint tíz-
ezer ember, aki eddig bekapcsolódott 
ebbe a közfeladat-ellátásba, értelmes, 
méltó munkát végzett – sokan kö-
zülük, ha máshol el is helyezkedtek 
időközben, önkéntesként továbbra 
is a közösségi művelődés közelében 
maradtak. Rendszeresen találkozom 
egykori közfoglalkoztatottakkal a he-
lyi értékfeltáró munka pályázatainak 
megvalósítóiként, közösségek segítő-
iként, alkotó, aktív, lelkes emberként 
egyaránt.

Sz. J. N.: A  Nemzeti Művelődési 
Intézet komoly országos hálózattal 
és kiterjedt szakmai kapcsolatrend-
szerrel rendelkezik. Miért tartja 
fontosnak a partneri kör bővítését a 
kulturális alapellátás kiterjesztése 
szempontjából?

P. A.: Lehetne idézni a fi lmslá-
gert: „egyedül nem megy” – különö-
sen, hogy az elvégzendő munka pe-
dig temérdek. Egyaránt szükség van 
a szakmaközi és az ágazatok közötti 
együttműködésekre. Különösen érté-
kesnek tartom a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium két államtitkárságával is 
kialakult hasznos együttműködést az 
értékfeltárás és a helyi termékek éve 
kapcsán. Egymás munkáját segítjük, 
ám a mi szempontunkból mindkét 
említett feladat a helyi kultúra jelen-
tőségének felismerését, fontosságát 
erősíti. A közfoglalkoztatási program 
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fi nanszírozója a mintaprogramtól 
kezdve a Belügyminisztérium: ahogy 
az első két program esetében, úgy 
a jelenleg folyó III. Kulturális Köz-
foglalkoztatási Programban dolgozó 
6100 alkalmazott költségeinek 100%-
át is a Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási Alapjától kapjuk, s ehhez 
tesszük hozzá a saját járulékos ré-
szünket, kollégáink munkáját. Csak a 
két fél együttműködésével válhatott 
ez a kezdeményezés sikeressé. Van-
nak partnereink, akik a határon túl 
élő honfi társaink kulturális és közös-
ségi ügyeivel foglalkoznak, s  a felü-
letes szemlélő talán úgy gondolhatja, 
hogy az együttműködésben csak mi 

„adunk” az ott élőknek. Ugyanakkor 
tudni kell, hogy az együttműködés 
során a benne dolgozó szakember és 
maga a szakma is profi tál, gyarapodik, 
itthon hasznosítható tapasztalatokat 
szerez.

Jelenleg is dolgozunk azon, hogy 
a levéltárárakban lévő anyagok segít-
ségével miként erősíthetnénk a helyi 
identitást, a közösségi művelődést.

Az említett példák – de további-
akat is bőven sorolhatnék – azt szol-
gálják, hogy a helyi kultúra felértéke-
lődjék és segítse az embereket abban, 
bárhol is éljenek – elzárt kis falvak-
ban, vagy nagyvárosok peremkerüle-
teiben – hogy más, nemzeti vagy eu-
rópai kulturális értékek befogadására 
is képesek legyenek.

Sz. J. N.: A  közművelődésben dol-
gozók értékelési rendszerének kidolgo-
zása visszatérő témája előadásainak. 
Miért tartja ezt fontosnak?

P. A.: Elkerülhetetlen, hogy ne 
tisztázzuk és fogalmazzuk meg egy-
értelműen, mi az a szakmai specifi -
káció, ami a mi munkánk sajátja, akár 
egy tevékenységről, vagy sok más 
szintetizálásának eredményéről van 
szó! Tudnunk kell, mi az a professzió, 
amivel mi rendelkezünk a társadalmi 
munkamegosztás rendszerében. Más-
részt alá kell vetnünk magunkat egy 
belső és külső értékelési folyamatnak 
is. Ez mérés nélkül nem megy, hiszen 
csak az objektív mérés után, arra ala-
pozva következhet az objektív értéke-
lés. Nemcsak a helyi munka megítélé-
se függ ettől, hanem a szakma jövője 
is. Többnyire közpénzzel dolgozunk, 

tehát el kell számolnunk annak hasz-
nosulásával: konkrét eredménye-
inkkel, azok hatásaival. Ha ezt nem 
tesszük, akkor hosszabb távon nem 
bíznak ránk forrásokat! Az intézeten 
belül már elkezdődött az értékelé-
si rendszer alapjainak kidolgozása, 
a  szakmai munkaköröket elemeztük, 
az ehhez tartozó elvárásokat, kötele-
zettségeket e napokban pontosítjuk. 
Alkalmazhatóságát az év második 
felében kipróbáljuk, s  ha működik, 
akkor kiajánljuk a teljes szakmának. 
A  teljesítmény mérése, értékelése 
alapfeltétele a tervezett életpálya-mo-
dell bevezetésének is, nélküle nem le-
het előmeneteli rendszert kidolgozni, 
alkalmazni.

Sz. J. N.: Milyennek látja a közös-
ségi művelődés állapotát Magyaror-
szágon? Melyek azok a biztató folya-
matok, amikre építeni lehet a jövőben 
és lát-e valamiféle rossz beidegződé-
seket a szakmában, melyeken hosszú 
távon változtatni érdemes?

P. A.: Pontos diagnózist ez interjú 
keretében nem lehet adni, ahhoz sok-
kal több időre, hosszabb terjedelemre 
és alapos elemzésre lenne szükség. 
Így most csak általánosságokat tudok 
mondani. Vegyes a kép, biztató jelek-
kel. Ismerek olyan kollegákat, akik 
csak a saját intézményükben gondol-
kodnak, és iszonyatos erőfeszítéseket 
tesznek meg azért, hogy a művelődési 
ház üres termeit megtöltsék embe-
rekkel, hogy az üres székeken minél 
többen üljenek. Ugyanakkor találko-

zunk nagyon hasznos szakmai kez-
deményezésekkel, közösségfejlesztő 
célokkal, a  település és az ott élők 
szolgálatát, életét megkönnyítő folya-
matokkal, ami a jövőt nézve remény-
teli. A legfontosabb, hogy munkánkra 
van igény, s arra kell törekedni, hogy 
a társadalmi igényre legyen reagáló 
képesség is.

Sz. J. N.: A  szervezeti stratégia el-
képzelhetetlen egy elérendő jövőkép 
felvázolása nélkül. Hogyan képzeli el 
a Nemzeti Művelődési Intézetet öt év 
múlva?

P. A.: Jövőképünket stratégiánk-
ban vázoltuk. A Művelődési Intézet a 
megfogalmazott alapértékek mentén 
már most is igyekszik megoldásokat 
keresni a magyar társadalom kihívá-
saira és problémáira, még ha látszólag 
ezeket nem is a szűken értelmezett 
kulturális keretek között teszi. De 
munkánk minden eleme a kulturális 
fejlesztést, az itt élő embereket szol-
gálja. Lehet, hogy csak közvetve a te-
lepüléseken dolgozó szakembereken 
keresztül, elvégre mindenkivel nem 
tudunk kapcsolatba lépni. Ám nem is 
ez a legfontosabb dolgunk, hanem az, 
hogy segítsük azokat a hivatásos, el-
hívatott, hittel rendelkező szakembe-
reket, önkénteseket, települési veze-
tőket, akik a küldetésünkben partne-
reink lehetnek. Biztos vagyok benne, 
hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 
kiépülő szervezete révén öt éven be-
lül a Kárpát-haza meghatározó kultu-
rális – közösségi intézménye lesz.

POLYÁK ALBERT (Lakitelek, 1954) népművelő-könyvtáros, okleveles népművelési elő-
adó, közösségfejlesztő, közművelődési és felnőttképzési szakértő. 2013 novembere óta a 
Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, 2015. március 2-től megbízott főigaz-
gató.

SZABÓ JUDIT NIKOLETTA (1975): Közművelődési szakember, újságíró. Tanulmá-
nyait a Casus Kortárs Művészeti Menedzserképző Kollégiumban, majd a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-esztétika szakpárján végezte. 
2001 és 2011 között a Budapesti Művelődési Központban információs munkatárs, később 
pr-marketing menedzser. 2002 óta publikál különböző sajtóorgánumokban. 2011 és 2013 
között szabadúszó újságíró és kommunikációs tanácsadó. 2013-tól a Nemzeti Művelődési 
Intézet kommunikációs osztályának munkatársa.
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„Csak tiszta forrásból” – a magyar 
értékek egyetemes jelentősége*

Tisztelt főigazgató asszony, főigaz-
gató úr, kedves vendégeink, hölgyeim, 
uraim, egy 10 percre szánt bevezető 
köszöntő az vagy nagyon rövid, vagy 
unalmas. Most megpróbálok nem 
unalmas lenni, élni azzal a lehető-
séggel, hogy újra sokak visszajöttek 
ide Lakitelekre. És talán látják azokat 
a változásokat is, amelyek az elmúlt 
esztendőkben jellemezték a megúju-
lásunkat.

Ebben az esztendőben kétmilliár-
dos keretből történik a felújítás, va-
lamennyi épületünk megújul, alapos 
korszerűsítésen megyünk át, és egy 
olyan intézményrendszer jön létre 
Lakiteleken, amely kötelességének 
tekinti, hogy a Kárpát-medence szol-
gálatában népfőiskolákat erősítsen és 
egy olyan központ legyen, amely al-
kalmas arra, hogy azt a szellemi erő-
teret legyen képes mozgósítani, ame-
lyet a Nemzeti Művelődési Intézet az 
elmúlt esztendőkben képes volt szin-
te rendkívüli erőfeszítéssel, jó kor-
mányzati összhangban életre kelteni. 
És mindazokat a hagyományokat, 
gyakorlatokat is képes volt átvenni, 
amelyek a 21. század első évtizedei-
nek is megfelelnek.

Aki alaposabban ismeri Európa 
és a világ ilyen jellegű törekvéseit, 
méltán mondhatja, hogy a magyar 
valóságnak megfelelő olyan időszak 
kezdődik itt most, amelyért érdemes 
dolgozni. Az élő magyar nemzet ere-

jét kell fölmutatnunk, mozgósítanunk. 
Mégpedig akkor, amikor a gátlástala-
nul piacosító és hipnotizáló erők lát-
szanak erősebbeknek, akár az életben 
és azon belül a kultúrában.

Egy nemzet a közösségein keresz-
tül lélegzik. És ahogy az emberi szer-
vezetben, úgy egy ország, egy nemzet 
életében is, ha a levegővételnek kü-
lönféle akadályai vannak, létrejön egy 
embólia, amely ideiglenes vagy an-
nál is komolyabb sérülésekkel járhat. 
Nem részletezem.

Ebben az időszakban, amit én 
a legfontosabbnak tartok, és ezt az 
elmúlt tanácskozások, ilyen jellegű 
összejövetelek erősítették bennem, 
hogy a szellemi, gyakorlati erőtérben, 
amit a Nemzeti Művelődési Intézet 
jelent, nem sopánkodnak, nem sirán-
koznak, nem szomorkodnak. Nem 
mondják azt, hogy hát, ezekkel?, 
itt?, ennyit?, ennyiből? és így tovább. 
Hanem megpróbálják mozgósítani 
a belső hitet, erőt. Leltárt készíte-
nek és leltárt készítettek szűkebb 
és tágabb környezetben, megkeres-
ték azt, hogy no, akkor ketten-hár-
man-öten-nyolcan mit hogyan, ko-
rábbi tapasztalatok, akár évszázados 
vagy évezredes tapasztalatok alapján. 
Mi az, ami egy közösséget élénkíthet, 
megszervezhet, dolgoztathat. És ez a 
közösség hogyan illeszkedik a többi 
közösséghez, s hogyan lesz fölemelő 
erő forrása egy kis településnek, kis 

tájnak, nagyobb tájnak, Kárpát-me-
dencei magyarságnak.

Igen, az értékek mentén szerve-
ződik, értékközpontú ez a szervező-
dés, ez a munka. És értékek dolgában 

– hányszor megfogalmaztuk ezt –, 
értékek dolgában nincsen kompro-
misszum. Nincs, mert a jó és a rossz 
között nincs középút: valami vagy jó, 
vagy rossz. Ami közte van, azzal lehet 
ugyan egy ideig együtt élni, kénysze-
rűen, de köztes állapotban, a  döntés, 
a változtatás tudatával.

Tulajdonképpen a rendszervál-
toztatás is egy nagy próbatétele volt 
ennek a nemzetnek két és fél évtized-
del ezelőtt. Itt ül a konferencia követ-
kező előadója, Bíró Zoltán az MDF 
első alapító elnöke. És én azok közé 
tartozom, akik azt mondják, hogy 
volt rendszerváltozás, csak rossz lett 
a rendszer, amivé alakult, változott. 
S  most, néhány esztendeje van lehe-
tőségünk arra, hogy akár alapos kor-
rekcióval, akár átmeneti korrekciók-
kal – kérdés, melyik területről van szó 

– legyünk képesek arra, hogy valóban 
létrejöjjön azon gondolatok mentén, 
azon programok mentén a rendszer 
újjászervezése, amelyet ‘87-ben itt 
Lakiteleken, a  sokat emlegetett sátor-
ban – ma is elfogadhatóan – megfo-
galmaztunk. És próbáltuk, ahogyan 
lehetett, érvényesíteni. És aztán rá 
kellett jönnünk, hogy azok bizony egy 
épp olyan hazai, nemzetközi kapcso-

* A 2015. február 16-17-18-án a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett „Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni”. 
A  Nemzeti Művelődési Intézet országos konferenciája a szakmai megújulás alapértékeiről című konferencián elhangzott 
konferencia-köszöntő előadás szerkesztett változata.

Fotó: Bágya Rita
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latrendszerben szinte reménytelen 
vállalkozások voltak. Ehhez kellettek 
olyan körülmények, változások, ame-
lyek alkalmassá tették az országot, 
hogy akár egy Nemzeti Művelődési 
Intézet egy ilyen korszakot indítson el 
a magyar életben, közművelődésben, 
művészeti életben, tulajdonképpen az 
élet szinte minden területén érezhető 
hatással, amilyent elindított.

S ezen belül a népfőiskola. Ugyan-
úgy rendeződnie kell a környezetnek 
ahhoz, hogy az a népfőiskolai gondo-
lat életre kelljen, amelynek megvan 
a maga hagyománya, megvannak a 
maga Kárpát-medencére jellemző 
különféle kísérletei, erőfeszítései. És 
talán most van itt az az idő, amikor 
ez a népfőiskolai gondolat is a gya-
korlatban megvalósulhat. Lesz majd 
nyilván alkalom arra – reményeim 
szerint még ebben az esztendőben 

–, amikor úgy ülünk itt három napig, 
hogy ennek a részleteit beszéljük meg, 
a  Nemzeti Művelődési Intézettel kö-
zösen, amely intézménnyel – remé-
nyeink szerint – együtt fogjuk meg-
szervezni.

A  lakiteleki népfőiskola nyilván 
kihasználja azt a lehetőséget, hogy 
kiemelt kormányzati beruházásként 
megújuljon. 25 hektáros területen 
történik a bővítés, új épületekkel, il-
letve a meglévőknek a felújításával. És 
természetes, hogy él a pályázatokkal, 
azokkal a lehetőségekkel, amelyek 
akár országos, vagy Kárpát-medencei 
szintűek. Amilyen a fi lmszemle, pél-
dául. Vagy a talán látszatra nem olyan 
jelentős, de legalább annyira fontos 
szépírás verseny, például, amit most 
hirdettünk meg.

Ma reggel nézegettem éppen 
a – március első napjaiban zárult 
felhívásunk – már beérkezett pályá-
zatait, hogy az elsősök, másodiko-
sok, harmadikosok hogy másolják le 
szépírással Ágh István Édesanyám, 
virágosat álmodtam; a  negyedik, ötö-
dik, hatodik osztály Csoóri Sándor 
Anyám fekete rózsa c. versét; a  hete-
dik, nyolcadikosok pedig Sinka István 
Anyám balladát táncol c. gyönyörű 
költeményét. És ennek a célja kettős, 
egyrészt nem árt, hogyha a gyerekek 
sikerélménye a szépíráshoz kötődik. 
Másrészt nagyon sok olyan gyerek-
nek küldik el a szépírását, aki lehet, 
hogy nem tűnik ki más területen, de 

itt sikerélményhez jut – abban a vi-
lágban, amikor a számítógép bizony 
a kézírást háttérbe szorítja. Lesz egy 
verstalálkozónk is, Csoóri Sándor 
születésének 85. évfordulóján hirdet-
tük meg ezt a pályázatot. És hogy mit 
fogok tenni a szépírásokkal? Hát nem 
fog porosodni valamelyik szekrény-
ben, mert munka van, teljesítmény 
van mögötte. Mindenki fog kapni egy 
pár soros köszönetet, minden gyerek 
személyre szólóan. És a munkákat 
idősek otthonába visszük el, és névre 
szólóan adjuk oda anyák napján olyan 
idős néniknek, akik ezen az alkalmon 
mástól ajándékot nem kapnának. Az 
elmúlt években is segítettek ebben 
lelkészek, plébánosok, segítettek eb-
ben önkormányzati képviselők, illetve 
az idősotthonok vezetői.

Nem véletlenül emelem ki ezt a 
kis aprónak tűnő programot az éle-
tünkből. Mert megpróbálunk olyan 
továbbgondolható modelleket kidol-
gozni, amelyek nem anyagilag jelen-
tenek valamit, nem kell hozzá pénz-
befektetés, munka kell hozzá, oda-
fi gyelés, törődés, kapcsolatrendszer 
kialakítása. A szépírás pályázatunk az 
idősek otthonával való kapcsolatunk 
tovább erősödését is szolgálja. Nem 
véletlenül vannak itt különféle prog-
ramok, egymáshoz kapcsolódó prog-
ramok.

Van egy másik, éppen most indí-
tott kis programunk is, ez a Színezd 
ki. Óvodásoknak. Mégpedig a magyar 
zászlót kell átmásolniuk és kiszínezni, 
piros-fehér-zöldre, ennyi. A  nagyob-
bak a szent koronás címert színezik ki. 
És itt is a cél az, hogy egy kicsit oda-
fi gyeltetni. Ahogyan csináltuk már 
ezt iskolásokkal, a helyi címert kellett 
kiszínezni meg lerajzolni. Bizony még 
az is kiderült, hogy a tanító néni, meg 
a tanár bácsi se nagyon ismeri a helyi 
címert. És nem ártott, hogy egy kicsit 
odafi gyeltek erre. Apróságnak tűnik, 
nem olyan nagy dolog, de nagyon sok 
olyan gondolatot, feladatsort indít-
hat el, akár egy kis közösségen belül, 

amelyik valóban közösségi kapcsola-
tokat erősít. És nagyon sok olyan ajtó 
van, amin aztán tovább lehet menni, 
nagyon sok olyan folyosó, amely más 
területekre is indul.

Lesz itt Rákóczi-vetélkedő is, ez 
egy Kárpát-medencei vetélkedő min-
den esztendőben. Semjén Zsolttal 
egyik kezdeményezője vagyok, hogy 
II. Rákóczi Ferenc születésnapja 
emléknap legyen. Most kerül a Par-
lament elé. Meghirdettük a Rákó-
czi-vetélkedőt, 24 iskola csapata jön 
Lakitelekre, a  Keresztény Életben 
hét oldalon keresztül jelentek meg a 
feladatok. Van egy selejtező, itt már 
nem lehet lexikonokhoz nyúlni, aztán 
a legjobbak kerülnek a döntőbe, és a 
legeslegjobbakat minden esztendő-
ben elviszem egy zarándokútra. Most 
Rákóczi életútjának egy részét fogjuk 
majd három-négy napon át bejárni.

Amikor lesz már több ilyen népfő-
iskola a Kárpát-medencében, nyilván-
való, hogy hasonló jellegű programo-
kat tudnak kis táji, nagy táji térségek-
ben előkészíteni, hiszen a népfőiskola 
abban különbözik egy művelődési 
központtól, hogy itt van szálláslehe-
tőség, étkezési lehetőség, nagyterem, 
kisterem. Van fürdő, uszoda, torna-
terem, lovaglási lehetőség. És foly-
tathatnám a sort azokkal a lehetősé-
gekkel, kiállítótermek, foglalkoztató 

– nem tudom én – útjelző táblák, vagy 
padok, amelyek úgyszintén bekap-
csolhatók egy-egy helyi programba.

Értékek dolgában nincsen komp-
romisszum. Ez lehet talán ennek a 
három napnak is az egyik mottója. És 
nincs középút. És nem érdemes kicsit 
dolgozni. Vagy tesszük a dolgunkat 
maximális erőfeszítéssel, és akkor el-
várhatjuk a kormányzattól, hogy ma-
ximális erőfeszítéssel támogassa ezt 
a nemzeti erőteret, amelynek jeles 
képviselőit tisztelettel köszöntöm és 
kívánok mindannyiuknak kellemes, 
hasznos itt időtöltést. És ahogy szok-
tuk mondani: érezzék jól magukat, és 
érezzék egymást is.

LEZSÁK SÁNDOR költő, tanár, politikus, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója. 
A Magyar Országgyűlés alelnöke.
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„A szellem napvilága” – A népi írók 
szerepe a modern magyarságkép 

kialakulásában*
Jó napot kívánok, tisztelettel kö-

szöntöm a kedves hallgatókat. Az én 
feladatomat az előadásom címébe 
foglalva ismerik. A  feladat tehát az 
volna, hogy a 20. századi népi mozga-
lom történetéről szóljak, és főképpen 
annak eszmei hagyatékáról, mi volt 
az, ami éltette ezt a mozgalmat és mi 
volt ennek a mozgalomnak az ered-
ménye.

Engedjék meg azonban, hogy – 
miután itt elhangzott már az érték-
mentés feladata – először az értékek-
hez való kapcsolódásunk feladatáról 
és kötelességéről szóljak. Bizonyára 
többen találkoztak már ezzel a sajá-
tos helyzettel: e-mailen kaptam egy 
kis szöveget, és mellé a zenét. És 
hallom, hogy nagyon furcsán, de ma-
gyarul éneklik külföldiek azt a nótát, 
amelyik az egyik legszebb Rákóczi 
nóta. És a strófa, amit ebből énekel-
nek, az annyi, hogy „Nagy Bercsényi 
Miklós sírdogál magában, / Elveszett 
szegénynek minden katonája. / Süvít 
a szél Késmárk felett, / Édes hazám, 
Isten veled!” Ezt éneklik franciák ma-
gyarul, és ezek a franciák, a Bercsényi 
Miklós által alapított huszárezrednek 
a tagjai, akik azóta már nem lovakon 
száguldoznak, hanem vadászgépe-
ken, és minden évben egyszer felöl-
tik a huszár egyenruhát és eléneklik 
a Bercsényi huszárezrednek ezt a kis 

himnuszát, vagy indulóját, nevezzük, 
ahogy gondoljuk. És akkor eszembe 
jutott az, hogy ehhez képest, vajon mi, 
itt Magyarországon hányan ismerjük 
ezt a nótát, éneklik-e néha a magya-
rok, és őrzik-e azt az emléket, ami Rá-
kóczihoz, Bercsényihez és Bercsényi 
fi ához kapcsolódik. Tartok tőle, hogy 
nem, hogy általában nem. És jellem-
ző ez minden másra is. Jellemző, hogy 
elfelejtjük az értékeinket, elfelejtjük 
a legjobb hagyományainkat is. És er-
ről azért kell szólni, mert nem csak 
arról van szó, hogy hogy rombolják 
itt, nálunk és egész Európában az 
értékeinket, az értéktudatunkat; ho-
gyan rombolják a hagyományainkat; 
hogyan próbálják a családot, a vallást, 
a  nemzetet olyan helyzetbe hozni, 
hogy maga az ember mondjon le róla, 
de hozzátartozik ehhez a rombolás-
hoz az is, amit mi magunk rombolunk 
magunkban és magunk körül éppen a 
felejtéssel, a  hagyományok elhagyásá-
val, a  legszebb emlékeink elfelejtésé-
vel és sorolhatnám tovább, miközben 
nem vesszük észre, hogy a saját éle-
tünket pusztítjuk. Na most, ehhez a 
hagyományhoz, amelyből meríteni le-
hetne és amiből merítenünk kellene a 
mai életünk érdekében és a jövőnk ér-
dekében, ahhoz természetesen hozzá-
tartozik nagyon sok minden, nemcsak 
az az ezer év, amit itt eltöltöttünk a 

Kárpát-medencében, több mint ezer 
év és nem csak az, ami a közelmúlt-
ban történt velünk és amit a közel-
múltban teremtettünk, hanem egy 
történelmi folyamatról van szó. Egy 
olyan folyamatról, amelyben minden 
eseménynek és minden nagy felbuz-
dulásnak, minden nagy emberi és 
nemzeti akarásnak megvan a követ-
kezménye, és megvannak a nyomai az 
életünkben, mint ahogy minden bű-
nünknek és minden vereségünknek is.

Amikor a népi mozgalomról kell 
beszélnem, akkor csak egy pillanatra 
hadd utaljak vissza a 19. századra – 
hogy messzebb ne menjek – a 19. szá-
zad nagy reformkorszakára, s  hadd 
említsek néhány nevet, mindenki 
által ismert neveket, Széchenyiét, 
Wesselényiét, Kölcseyét, Kossuthét, 
Deákét. Ezek a férfi ak, és még sokan 
mások mellettük, valamiféle nagy ne-
kibuzdulással, egy nagy rendszervál-
toztatásra, tehát nem rendszerváltás-
ra, hanem egy folyamatos, fokozatos, 
de nagyon határozott rendszerváltoz-
tatásra szánták el magukat, amelynek 
középpontjában a nemzeti független-
ség állt. És a másik tétele a társadalom 
belső berendezkedésének a megvál-
toztatása. Ez bukott el a Habsburgok 
akaratán, a  Habsburgok ellenállásán 
és kíméletlen törekvésein, hogy meg-
szüntessék, hogy lehetetlenné tegyék 

* A 2015. február 16-17-18-án a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett „Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni”. 
A  Nemzeti Művelődési Intézet országos konferenciája a szakmai megújulás alapértékeiről című konferencián elhangzott 
előadás.
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mindezt. És ebből fakad ki 1848. már-
cius 15-éje, a forradalom, majd pedig 
annak a folytatásaként a szabadság-
harc.

Ha ezt tudjuk, márpedig tudjuk, 
akkor azt is tudjuk, hogy a követ-
kezményekről, mint közelmúlt ese-
ményekről, meg kell emlékeznünk. 
A  következmény végül is, tudjuk, Vi-
lágost követően, majd 1867-ben kö-
vetkezik a kiegyezéssel. És itt megint 
egy nagyon érdekes helyzet alakul ki 
a történelmi tudatunkban és a törté-
nelemtudományban is, amelyik úgy 
értékeli azt a korszakot, ami a kiegye-
zéssel következik Magyarországon, 
hogy igaz ugyan, hogy levertek ben-
nünket, igaz ugyan, hogy óriási volt 
az emberveszteség, az értékvesztés, 
de végül is a kiegyezés elhozta azt 
a helyzetet, hogy Magyarország vi-
szonylag gyorsan iparosodni kezdett, 
beindult a városiasodás, a  polgáro-
sodás folyamata, csupa gyönyörű do-
log. Arról feledkeznek el, hogy ennek 
a kiegyezésnek a következménye lett 
az, hogy két nagy történelemformáló 
rétege a magyarságnak, a középbirto-
kos nemesség és a parasztság kikerült, 
ugyanebben az időszakban, a történe-
lem alakításából. Ez volt az az időszak, 
ami egyenesen sodort bennünket az 
első világháborúba, ez volt az az idő-
szak, ami egy sajátos öntudatvesztést 
hozott a lelkekben, a  tudatban. Ami 
valahogy úgy nézett ki, hogy Kossuth 
képe és Ferenc Jóska képe egymás 
mellé került. Minthogyha ugyanazt 
akarták volna. Az egyik a szabadság-
harcot vezényelte, a  másik a szabad-
ságharc leverését és a megtorlást. És 
valamiképpen egymás mellé került ez 
a két kép, nem csak a falakon, hanem 
a lelkületben is.

És ezzel a lelkülettel sodródunk 
tovább 1914-ig. Erről azért kellett 
szólnom, hogy értsék, hogy mi tör-
ténik itt aztán a világháborús vere-
ség nyomán, trianoni békediktátum 
nyomán, amikor a világháborúban 
elveszítettünk, bizonyos számítások 
szerint 6 és 800 ezer fő körül, érett, 
teremtésre alkalmas férfi akat; amikor 
elveszítettük az ország területének 
kétharmadát; amikor elveszítettük 
magyar nemzettársaink egyharma-
dát. Ez valami olyan katasztrófa volt, 
némelyek azt mondják, ne beszéljünk 
róla, mert nem kell ezt mindig em-

legetni, mert lebeszéljük magunkat 
a cselekvésről. Pesszimisták leszünk 
ettől. Én pedig azt mondom, hogy 
muszáj szembenézni ezekkel a ku-
darcokkal, ezekkel a vereségekkel, 
a legsúlyosabbakkal is. Már csak azért 
is, mert nem értjük másképpen a 20. 
század történéseit.

Képzeljék el azt a helyzetet, hogy 
1920 után mihez kezdjen a nemzet 
magával. Van egy politikai feladat és 
némi lehetőség, ezt Horthy vezény-
letével az egymást követő magyar 
kormányok igyekeznek kihasználni. 
Ki-ki ízlése, tehetsége, képességei sze-
rint, és persze mindenki a lehetőségei 
szerint. És van egy másik vonulat, ez 
pedig a mozgalmak, az értelmiségi 
mozgalmak vonulata. 1920 után kö-
vetkezik be az a helyzet, hogy minden 
magyar értelmiséginek, aki tisztes-
ségesen gondolkodik, s  tenni is akar, 
azt kell meggondolnia, hogy ebben a 
helyzetben mi a fő feladata, s  ki kell 
alakítania egyfajta sorrendiséget a fel-
adatokban. Meghatározni, hogy mi az, 
amivel ő maga személy szerint hozzá 
tud járulni ahhoz, hogy az ország va-
lamiképpen testben és lélekben, hogy 
úgy mondjam, talpra álljon. Először is 
le kellett számolni illúziókkal. Még-
pedig illúziók sokaságával. Szembe 
kellett nézni azzal, hogy a nemzet 
összezsugorodott hirtelen, lélekben 
óriási veszteségeket szenvedett, szin-
te nem is tudja, hogy mit kezdjen 
magával. S  jön egy értelmiségi fel-
adat ebből, természetes feladat, hogy 
akkor próbáljuk ezt a lelket és ezt a 
nemzeti közösséget valamivé tenni, 
talpra állítani, erőt adni neki. Részben 
a kudarcok elviselésére, de túl azon 
az önépítésre, az értékmentésre, és 
új értékrend, a  kornak megfelelő ér-
tékrend kialakítására. Ezzel indul egy 
mozgalom, amely már közvetlen előz-
ménye a népi mozgalomnak, majd-
nem azt mondom, hogy akár együtt 
is emlegethetjük a kettőt. Ez a Bartha 
Miklós Társaság mozgalma, amelyik 
azzal indul, hogy József Attila és Fá-
bián Dániel, ennek a mozgalomnak a 
mozgatója, hogy úgy mondjam, kiad-
nak egy röpiratot. Ennek a röpiratnak 
az a címe Ki a faluba! Vagyis adnak 
egy értelmiségi feladatot, amelynek 
az a lényege, hogy ne az íróasztal 
mellett, ne az írógép mellett, ne a pa-
pírok mellett találjuk ki, hogy milyen 

állapotban van valóban az ország, és 
ne itt találjuk ki, hogy milyen gyógy-
írra van szüksége, miféle orvosságra 
van szüksége, hanem menjünk ki a 
faluba, nézzük meg a pucér valósá-
got. Nézzük meg, mi történik való-
jában a magyar társadalomban, ezen 
belül is a magyar faluban. Ez azért is 
nagyon fontos akkor, mert hiszen az 
előbb említett városiasodási folyamat, 
majd pedig a hozzá kapcsolódó egyéb 
tények, azok túlságosan kezdtek kon-
centrálódni a városra, és túlságosan 
megfeledkeztek a faluról. Arról a fa-
luról, amely egyébként megtermelte 
a kenyerünket, amelyik megőrizte, és 
szinte már csak egyedül őrizte a ma-
gyar hagyományokat, az úgynevezett 
népi hagyományokat. Arról a faluról, 
amelyik még közösségeket tudott te-
remteni és fenntartani. Amelyik őriz-
te még a családot, őrizte még a maga 
egyházához, vallásához való kapcso-
lódást, amely egyébként is az egész 
történelem során megszokta, hogy 
a hazát meg kell védeni, ha kell, meg 
kell halni a hazáért, ha pedig béke 
van vagy viszonylagos béke van, akkor 
szakadásig kell dolgozni.

Ez a falu ebben a pillanatban ilyen 
állapotban van. Ezt kellett feltérké-
pezni először, majd pedig ehhez kel-
lett hozzátenni, azt, amit az értelmi-
ség, most már nem a logika, hanem a 
tapasztalat alapján is feladatnak látott, 
saját maga számára is, s a társadalom 
átalakítása számára is. Ebből fakad 
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az, hogy ez a Bartha Miklós Társa-
ság pontosan azokat hívta elsősorban 
előadóknak, akik majd később a népi 
mozgalom központi alakjai lesznek. 
Olyan emberek szerepelnek itt elő-
adóként, mint Veres Péter, Illyés Gyu-
la, Németh László, Kodolányi János, 
s  sokan mások. És ez a mozgalom 
ugyanúgy járt, ahogy egyébként sok-
szor a mozgalmak járnak, hogy elkez-
dett feltöltődni, és olyannyira töltő-
dött, töltődött, hogy a belső ellentétek 
egyre inkább feszítették. Igyekezett is 
az akkor ilyen-olyan színvonalú bal-
oldal beépülni ebbe a mozgalomba, 
igyekezett elterelni némiképpen az 
eszmei irányából. Megpróbálta vala-
hogy úgy alakítani a mozgását, hogy 
az mindenképpen a hagyományőrzés, 
az értékőrzéssel szemben valamiféle 
olyan társadalmi doktrínát képvi-
seljen, amely merőben mást igényel, 
mint amit az adott pillanatban a ka-
tasztrófa utáni Magyarország és ma-
gyarság.

1930-ban, tehát a ‘20-as évek iz-
galmas, és még a kezdetekben sok 
bizonytalansággal terhelt mozgalma 
után jön létre az 1930-as évek ele-
jén az úgynevezett népi mozgalom, 
amely egyébként – hogy ezt is tisz-
tázzuk mindjárt – nem volt nagyon 
szorosan megszervezett, sőt alig-alig 
volt szervezhetőnek mondott moz-
galom, szinte spontán módon jöttek 
össze. Pontosan ugyanazok a sze-
mélyek, ugyanazok az írók, akik már 
korábban is nem csak ismerték egy-
mást, hanem együttműködtek, tudták 
egymásról, hogy ki mit gondol, ki mit 
akar. És először Debrecenben egy ta-
nácskozáson, majd pedig egyre több 
tanácskozás alapján végül is kialakult 
egy laza szekértábornak nevezhető 
kör, és ez a kör tágult egyre inkább. 
És ennek az volt a természete, hogy 
szinte kivétel nélkül valamiképpen a 
faluhoz, a  vidékhez kapcsolódó írók 
álltak össze.

Köztük lehet rétegezni egyébként 
szociológiai szempontból ezt a tágabb 
kört. Azt lehet mondani, hogy kivétel 
nélkül mindannyian kapcsolódtak 
a vidéki Magyarországhoz. Köztük 
voltak olyanok, akik alig iskoláztak, 
akik egész életükben valamilyen falu-
si ipari vagy mezőgazdasági munkát 
végeztek. Veres Péter leírja – nem 
tudom, olvasott-e önök közül valaki 

Veres Pétert, manapság nem olyan 
nagy divat – Veres Péter leírja, hogy 
ő hogy dolgozott, hogy hogy írt. Úgy 
írt, hogy éjszaka, amikor már csend 
volt otthon, akkor a petróleumlámpa 
mellett elkezdett írni, miközben nap-
közben végezte a szokásos paraszti 
munkát, a szegényparasztokra jellem-
ző magatartással és erőfeszítésekkel. 
Említhetem Sinka Istvánt, akiről itt 
már szó volt ma, aki a Fekete pásztor 
vallomásában leírja az ő személyes 
sorsát. De ebben a személyes sorsban 
lényegében leírja azt a sorsot, amit 
egy kis parasztgyerek, mint pásztor-
tanonc, el kellett, hogy viseljen, át 
kellett, hogy éljen. Leírja például azt, 
hogy hogyan cserél egy bárányért Pe-
tőfi  kötetet. Leírja azt, hogy hogyan 
kapcsolódik ő olvasmányok révén 
végül is ahhoz a magasabb szellemi-
séghez, ami összetartotta, összefogta 
a magyarságot. És leírja azt a nyomo-
rúságot, azt a szenvedést, amit át kel-
lett élnie. Tehát a legmélyebbről jött 
ennek az írótársaságnak néhány tagja. 
Szabó Pálra is gondolhatnak, Darvas 
Józsefre is. Aztán egy másik rétege, 
mint Németh László például, abból a 
középosztályból jött, amely erőtelje-
sen családilag, hagyományait tekintve 
kapcsolódik a magyar faluhoz. Aki 
egyébként nyaranta tapasztalta ennek 
a családnak a történetén keresztül is 
azt, hogy Szilasbalhás… vagyis Mező-
szilas, ugye mert ez a Balhás nem na-
gyon tetszett valamiért az ott élőknek, 
és lett belőle Mezőszilas, ez a Mező-
szilas miféle társadalmi szerkezetet 
mutat. A  család élete hogyan alakul 
és hogyan kapcsolódik a faluhoz, 
hogy kapcsolódik a vágyakhoz és a té-
nyekhez. Elkezdődik tehát egy olyan 
gondolkodás, amelyben egyébként a 
magyar irodalom is többnyire gon-
dolkodott, hogy tudniillik létezik egy 
nemzet és ennek a nemzetnek a lelkü-
letében kell valamit tennie az írónak, 
hanem most már abban is gondol-
kodott, hogy hogyan lehet összekap-
csolni azt a két dolgot, ami a magyar 
történelem során nem igen kapcsoló-
dott össze korábban, nem tudott ösz-
szekapcsolódni, hogy tudniillik a nép 
legyen része, ahogy akkor mondták, 
a  nemzettestnek. Hogyan lehetne a 
népet beemelni a nemzetbe? Tehát 
megszüntetni azt az állapotot, amit 
már a 19. században Kölcseyék igen-

csak feszegettek és megpróbáltak va-
lamiféleképpen alakítani, hogy a nem-
zet nem csak 700 ezer nemesből áll, 
nemcsak a nemesi társadalomból áll, 
hanem az egész magyarságból áll, és 
ezt kell valamiképpen gyakorlatilag is 
megvalósítani a társadalomszervezés-
ben, a nemzet szervezésben, a nemzet 
életének az alakításában. Erre mond-
hatjuk azt, hogy a népi mozgalom 
céljainak a középpontjában ez állt, 
sok gyakorlati és feltétlenül szükséges 
cselekedettel együtt. Tehát nemzet és 
nép fogalmának az összekapcsolása, 
a nemzet fogalmába beépítve a népet 
magát és megszüntetve egy helyzetet, 
ami leszűkíti a nemzetet.

Annál is inkább meg kellett ezt 
szüntetni, mert arra is emlékeztetnék, 
hogy ez a bizonyos középbirtokos 
nemesség, amely korábban a művelt-
ségben is, katonáskodásban, gazdál-
kodásban is, minden életformában 
és ízlésben is a meghatározója volt a 
nemzet létének, a  nemzet gondolko-
dásának, a  nemzet lelkületének, ez 
elkezdett dzsentriesedni. Emlékeznek 
talán Mikszáth Kálmánra, mondjuk 
a Noszty fi ú esete Tóth Marival című 
regényre, de emlékeztetek Krúdy 
Gyulára, emlékeztetek Móricz Zsig-
mondra, Ady Endrére és még sorol-
hatnám a neveket egészen Babits 
Mihályig, akiknek azzal kellett szem-
besülni, hogy elkezdődött a dzsentri-
esedése ennek a nemzetrésznek, en-
nek a nagy hatású és nagy erejű nem-
zetrésznek. Elúsztak az ezer holdak a 
cigány vonóján, eladósodott, moráli-
san lezüllött, lehetetlen helyzetbe ke-
rült a 20. század elejére végképp ez a 
társadalmi réteg. Ady írja több ízben 
is és nagyon markánsan, nagyon ha-
tározottan, hogy amikor pusztulásnak 
indul egy nemzet vezető rétege, akkor 
ez a pusztulás kihat az egész társada-
lomra, és nem lehet megállítani. Le-
het utalni más népek történetére, más 
nemzetek történetére is. De itt min-
ket a 20. században ez érdekel legin-
kább. Az a folyamat, amit Móricz leír 
a Rokonokban, és a Rokonokon kívül 
még szinte valamennyi elbeszélésé-
ben, hogy tudniillik vezető réteg nél-
kül marad a nemzet.

A  20. század derekán Szabó De-
zsőnél, Móricz Zsigmondnál még él 
az az elgondolás, hogy ha már le kell 
mondani erről a vezető rétegről, ha 
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már ez ilyen állapotba került, ilyen 
erkölcsi helyzetbe került, akkor jö-
het, és jönnie kell egy másik nagy 
társadalmi erőnek, amely átveszi ezt 
a szerepet. Ez pedig a parasztság. Ők 
még hittek abban, hogy a magyar pa-
rasztság, ha hagyják felemelkedni, ha 
megadják azokat a lehetőségeket, ha 
megteremtik, létrehozzák azokat a 
lépcsőfokokat, amelyeken följebb 
tud emelkedni, akkor ez a magyar 
parasztság képes lesz a társadalom 
vezetésére. Amikor tehát népi moz-
galomról beszélünk, annak céljairól, 
akkor ezek között a célok között sze-
repel egyfajta paraszt demokráciának, 
egyfajta szövetkezeti demokráciának 
az elgondolása is, vagyis az, hogy 
amilyen mértékben vezető erővé válik 
a magyar társadalomban a paraszt-
ság, olyan mértékben alakulhat ki egy 
olyan társadalmi berendezkedés, gaz-
dálkodással, politikával és mindennel 
együtt, amely megteremti egyúttal a 
demokrácia alapjait is. Amely demok-
rácia éppen erre a nagy létszámú és 
erős, történelmileg kialakult paraszti 
rétegre épül.

A  népi mozgalom ezért gondol-
kodott gazdasági értelemben is egy 
olyan korszerű megoldáson, amely 
a magyar adottságnak, az ország 
adottságainak és az ország társadal-
mi, a  nemzet társadalmi rétegzettsé-
gének is megfelel, ez lett volna a Né-
meth László által is és mások által is 
erőteljesen hangsúlyozott és képviselt 
Kert-Magyarország gondolata. Nem 

arról volt tehát szó, hogy az írók iro-
dalomban gondolkodtak volna csu-
pán, sőt nem is arról, hogy elsősor-
ban az irodalomban gondolkodtak, 
hanem megpróbálták az irodalom 
eszközeit is használni. Egy sokkal na-
gyobb, és sokkal átfogóbb feladatra, 
az esztétizálás helyett, az individuális 
írói érvényesülés helyett, valamiféle 
közösségi kötelességekre alapuló és 
az egész társadalom, az egész nem-
zet létét érintő új reformkornak a ki-
alakítására gondoltak. Hívjuk is úgy 
időnként ezt a korszakot, mint új re-
formkort, a 20. század közepén, a 20. 
század derekán. Ez a mozgalom las-
san úgy kezdett építkezni – természe-
tesen az írói eszközöket használva –, 
hogy folyóiratokat létesített. Németh 
László először egyénileg megindítja 
az egyszemélyes folyóiratát, a  Tanút. 
Tudniillik azt veszi észre, hogy műhe-
lyek nélkül, önálló kifejezési lehetősé-
gek, önkifejezési lehetőségek nélkül 
magára marad az író is, ugyanúgy, 
ahogy magára marad a társadalom 
is. Ha nincs módja kifejezni magát, 
ha nincs módja kifejezni az akaratát, 
a szándékait, a vágyait, akkor magára 
marad, és magába fordulva tönkre-
megy. Megpróbálnak tehát műhelye-
ket alkotni, műhelyeket létrehozni. 
Az egyszemélyes folyóiratot követően 
létrejön a Válasz című folyóirat, létre-
jön a Kelet népe. Szemben állnak bi-
zonyos mértékig a Nyugattal, hiszen a 
feladat éppen az, hogy a Nyugat esz-
tétizmusával, a  Nyugat individuális 

lehetőségeivel és szellemével szem-
ben megvalósítsák azt, hogy az írók 
szövetkeznek, erőt gyűjtenek és egy a 
kollektivitás, a közösségi érdek jegyé-
ben induló mozgalom teljesítse be a 
maga lehetőségeit és szándékait. Lé-
nyegében ez történik nagyjából a ‘40-
es évek elejéig, amikor is ez a mozga-
lom még többé-kevésbé egységesnek 
mondható. Erőt tud kifejteni, és ezt 
az erőt tudja ezekben a műhelyekben, 
a  Válaszban, más folyóiratokban és 
egyébként a népfőiskolai mozgalom 
támogatásában valahogyan érvénye-
síteni, értékesíteni.

A  ‘40-es évek fordulatot hoznak 
a magyarság életében. És mivel ez az 
írótársadalom a magyarsághoz kötött 
és ehhez a magyar közösséghez, kol-
lektivitáshoz kötött, ezért az ő életük-
ben is természetesen. A  ‘40-es évek-
ben már erőteljesen érződik a máso-
dik világháború előszele, pontosab-
ban már a második világháború maga, 
bár még Magyarország viszonylag 
érintetlennek tűnik. De gyakorlatilag 
lehet már tudni, hogy valami olyasmi 
történik majd a magyarsággal, amivel 
újra szembe kell nézni, és ami megint 
új feladatokat ad.

A  döntő mozzanata a népi moz-
galomnak, a  legnagyobb és máig a 
legnagyobb hatású történése az 1943-
as szárszói konferencia. Bizonyára 
hallottak erről valamennyien. Ez a 
szárszói konferencia úgy állt össze, 
hogy Püski Sándor, azt hiszem, a  ne-
vét, ismeri mindenki, Püski Sándor 
úgy döntött, hogy össze kellene hívni 
a népi mozgalom tagjait – írókat, és 
nem írókat is, hozzáteszem –, lénye-
gében minden érdeklődőt, és minden-
kit, aki ehhez a mozgalomhoz tartozó, 
mert tesz a két cél érdekében. Az 
egyik cél, hogy a világháború közelgő 
hatásaira és választási kényszereire 
valamiféle választ adjanak, próbálja-
nak közös gondolkodással elébe men-
ni az eseményeknek, amennyire egy-
általán lehet. A másik pedig, áthidalni 
valamiképpen a népi mozgalmon be-
lül az úgynevezett jobb-, és baloldali 
ellentéteket, amelyek egyre inkább 
kialakultak. Hozzáteszem persze, 
hogy jobb oldalinak a népi mozgalom 
tagjai nem minősíthetők. Baloldali-
nak pedig mindössze 3-4 nevet lehet 
említeni, akik kifejezetten a kommu-
nista párthoz húztak, és akiknek az 
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egész magatartása lényegében e felé 
próbálta sodorni a mozgalmat. Erdei 
Ferencről van szó, Darvas Józsefről 
van szó elsősorban. Kettőjüknek volt 
leginkább hatása még néhány ember-
re a mozgalmon belül. De a probléma 
nem ez volt. A probléma az volt, hogy 
hogyan lehet egy olyan helyzetet és 
egy olyan eszmerendszert és hozzá 
gyakorlati elképzeléseket kialakítani 
és felépíteni, amelyik nem jobboldal-
ban és baloldalban gondolkodik, ha-
nem valami másban, ami meghaladja, 
ami képes ezt meghaladni. Ez az, ami-
ről feltétlenül szólni kell még. Ez az, 
ami azóta is, számtalanszor elhangzik 
a népi mozgalommal szemben: ez volt 
az a bizonyos harmadik út. A harma-
dik út elképzelése, elgondolása.

Itt megállok egy pillanatra, és itt is, 
néhány fogalmat kell gyorsan tisztáz-
ni. Az egyik az, hogy Németh László 
előtt már Szabó Dezső pendíti meg 
ezt a fogalmat. Szabó Dezső az, aki 
kidolgoz egy programot a magyarság 
számára. Önálló magyar történelmi 
műhelyről álmodik, amit meg kellene 
teremteni, és aminek ő a részleteit is 
megpróbálja kidolgozni. Ennek érde-
kében ír, ennek érdekében tart elő-
adásokat, szónoklatokat, egyébként 
rendkívül nagy hatással. Nem tudom, 
ki olvasott Szabó Dezső művet már. 
Hát nem túl sokan, nem is csodálom. 
Tudniillik a legnagyobb műve, a  leg-
ismertebb, vagyis legtöbbször emle-
getett műve, az Elsodort falu, nem 
csak vaskos, hanem beszédmódjában, 
írásmódjában a mai ember számá-
ra kissé nehézkesnek tűnhet. De egy 
rendkívüli értékű könyv. Szabó Dezső 
veszi először észre azt, hogy a háború 
pusztítása a magyar falu pusztításával 
egyenlő, és a magyar falu pusztulása 
a magyarság egészének a pusztulásá-
val lehet egyenlő. Szabó Dezső, Ady 
Endre és Móricz Zsigmond életműve 
és magatartása adja a népi mozgalom 
eszmei alapjait. És mindhármukban 
ott van a harmadik útnak a gondola-
ta, ami egyébként a század elején már 
szükségképpen kezd csírázni. Olyan 
módon, hogy ugye, Ady már 1914-
ben arról beszélt, hogy a háborúba 
való belépésünk következménye egy 
soha nem látott magyar katasztró-
fa lesz. Nemcsak azért, mert embe-
rek halnak meg. Javakorabeli férfi ak, 
nemzőképes férfi ak sokasága, élet-

erős férfi ak sokasága hal meg a há-
borúban, hanem azért is, ami majd a 
háború után, mint bosszú, mint meg-
torlás vár a magyarságra. Lényegében 
1914-ben megjósolja a trianoni béke-
diktátumot, ami minket agyon sújt. 
És voltaképpen Ady nagy metaforái, 
nagy költői képei, Móricz Zsigmond 
társadalmi és lélektani ábrázolásai és 
Szabó Dezső konkrét politikai és tár-
sadalomszervező elgondolásai állnak 
össze egyfajta harmadikutas elgon-
dolássá és hatnak egyébként az orszá-
gon belül és az országhatáron kívül. 
Egyetlen egy magyar mozgalom nem 
születik az utódállamokban, amely ne 
ezt a három nevet tűzte volna a zász-
lajára. A  felvidéki mozgalmak, a  Sar-
ló mozgalom Felvidéken, az erdélyi 
mozgalmak, a  délvidéki mocorgások, 
mert itt inkább erről lehet szó, és a 
hazai népfőiskolai mozgalmak, pél-
dául Sárospatak szellemére gondol-
janak; bizonyos mértékig a szegedi 
agrársettlement, és gondolhatnak sok 
minden másra, a különféle kollégiumi, 
egyetemi mozgalmakra, gondoljanak 
az egyházi mozgalmakra. Bizonyára 
többségben vannak itt is a katoliku-
sok. Tudniuk kell, hogy volt olyan ka-
tolikus mozgalom, amely gyakorlati-
lag ugyanazt a célt próbálta megvaló-
sítani, némiképpen más eszközökkel, 
népfőiskolai eszközökkel, amely cél 
a népi mozgalomé is volt, Sőt a népi 
mozgalom kezdeményezte. Ez a Ker-
kai Jenő féle mozgalom és népfőisko-
la. Vagy gondoljanak a reformátusok 
Soli Deo Gloria mozgalmára, ifj úsági 
mozgalmára.

Elindulnak tehát és működnek, 
mégpedig igen szervezetten és na-
gyon jó szellemben, mozgalmak és 
lassan-lassan olyan kis intézmények, 
műhelyszerű intézmények, amelye-
ket az előbb említettem. És végül is 
a ‘43-as szárszói konferenciára azt 
lehet mondani, hogy egy érett moz-
galom áll fel, amelynek megvannak a 
maga eszmei alapjai, megvan a maga 
értékrendje. Ez a mozgalom áll fel úgy, 
hogy akkor most vitassuk meg a to-
vábbiakat, és készüljünk fel arra, hogy 
mi lesz a háború után.

1943-ban vagyunk, és ‘43-ról tud-
ni kell, hogy ekkor már joggal lehetett 
latolgatni, mert voltak bizonyos ta-
pasztalatok, hogy vajon ki lesz, vagy 
kik lesznek a háború győztesei. Akárki 

lesz, végig kell gondolni, hogy milyen 
magatartást tanúsítson a magyarság 
az új helyzetben. És itt sok mindent el 
lehetne mondani a szárszói konferen-
ciáról, a  felszólalóktól lehetne idézni, 
Kodolányi János kiváló előadásából és 
másokéból, de két személy volt, akik 
kíméletlenül és keményen megütköz-
tek egymással ebben a vitában. Az 
egyik Németh László, a  másik Erdei 
Ferenc. És itt lehet tetten érni nagyon 
sok mindent a mai politikai, ideológi-
ai életünkből, hogy tudniillik hol van-
nak annak a gyökerei.

Kezdjük azzal, hogy a két előadó 
kiváló elme. Erdei Ferenc is, Németh 
László is. Erdei Ferenc elsősorban 
a szociológiában, szociográfi ában, 
mégpedig olyan elme, akire azt lehet 
mondani, hogy lényegében a magyar 
szociológiai gondolkodás és a szo-
ciológia módszertanának, tudomá-
nyának, legalább is egyik, megalapo-
zója. A  másik, Németh László, akit 
regényíróként ismerhetünk, nem tu-
dom, ki olvasta az Iszonyt, a  Gyászt, 
mondjuk a legnagyobb, nem méretre, 
hanem minőségére legnagyobb re-
gényeit. Igen ám, de Németh László 
már a 20-as évek elején, mint esszéíró 
bemutatkozott azzal, hogy fölvázol-
ja azt a cselekvési irányt, ami a Nyu-
gattal szemben ad új feladatot, és új 
lehetőségeket ad az irodalomnak. És 
Németh László az, aki el is szakad az 
irodalomtól, és egyre többször írja 
azokat az esszéit, amelyek néha már 
közvetlen beleszólást jelentenek a po-
litikába, de mindenképpen annak az 
eszmekörnek a kidolgozásában van 
nagy szerepük, amely a magyarság jö-
vőjére vonatkozhat.

A  két előadás, Erdei Ferencé és 
Németh Lászlóé, olyan módon kerül 
szembe egymással – aki veszi a fárad-
ságot egyszer és elolvassa ezeket, el 
lehet olvasni, megvan a jegyzőkönyve, 
Püski Sándor adta ki a legteljesebb ér-
tékű és cenzúrázatlan jegyzőkönyvét a 
szárszói tanácskozásnak – hogy amíg 
a múltról, a  történelemről beszélnek, 
mivel két történelemben művelt és 
logikusan gondolkodó, okos ember-
ről van szó, ameddig a magyarság 
múltjáról beszélnek, amíg a történe-
lemről beszélnek, addig szinte szóról 
szóra ugyanúgy látják a történelmet, 
ugyanazt mondják. Aztán a jövőre 
terelődik a szó mindkét előadásban, 
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és itt derül ki, hogy homlokegyenest 
másképp gondolkodnak a jövőről. Itt 
derül ki az, hogy Erdei Ferenc azon a 
címen, hogy a politika az pragmati-
kus kell, hogy legyen, alkalmazkodó 
kell, hogy legyen, ha tehát a jövőről 
gondolkodunk, akkor abban kell gon-
dolkodnunk, hogy itt a szovjet uralmi 
körhöz tartozik majd Magyarország, 
abban kell gondolkodni, hogy itt pro-
letárdiktatúra lesz, ezt kell elfogadni, 
ezt kell szolgálni, ezt kell tudomásul 
venni; és ehhez kell természetesen 
fölkészülni, az alkalmazkodás jegyé-
ben. Németh László ezzel szemben 
homlokegyenest más jövőképet vázol 
fel. Ennek a jövőképnek az a lényege, 
hogy elutasítja a szovjet rendszerhez, 
vagy a szovjet birodalomhoz való 
tartozás elgondolását és azt mondja 
Németh László, hogy ne az legyen a 
kérdés, hogy kihez tartozunk, hogy 
milyen birodalom fal föl bennünket, 
hanem az, hogy hogyan tudjuk meg-
tartani saját magunkat a nagy birodal-
mak között. És ebben nem a német és 
a bontakozó, egyre erősebbnek látszó 
szovjet birodalmi törekvés csupán az 
ellentét, hanem az angolszász is. Oly-
annyira, hogy nagyon határozottan 
mondja, hogy egy angolszász hatalmi 
berendezkedés, az angolszász kapi-
talizmus, a  liberális kapitalizmus na-
gyon sok hasznot hozott a nyugat-eu-
rópaiaknak, a  nyugati országoknak, 
elérte azt a fejlődési fokot, amire való-
ban úgy nézünk bizonyos szempont-
ból, mint kívánatosra, de a magyarság 
életére nézve katasztrofális lenne.

Amikor elkezdi Németh László 
a beszédét, akkor azzal kezdi, hogy 
aki föl akarja fejteni ennek a népnek 
a történelmét és megnézni a történel-
mi események okait, történelmi vesz-
teségek okait, akkor azt a kérdést kell 
először feltennie, hogy hogyan vált ez 
az egykor nagy és büszke nép benn-
szülötté a saját hazájában. És ezen a 
soron megy végig, és ezt a sort, ezt 
a gondolati sort viszi tovább a jövő-
re is. Tehát azt mondja, hogy amivel 
nekünk számolnunk kell, azzal persze 
számolni kell, de nem abban kell gon-
dolkodni, hogy hogyan alkalmazkod-
junk, hanem abban kell gondolkodni, 
hogy hogyan éljük túl, és mi legyen 
az a cél, a  magyarság önmegvalósítá-
sának a célja, amihez kapcsolódnunk 
kell, és hogyan kapcsolódjunk hozzá. 

A  társadalmi berendezkedést illetően 
is visszautasítja a proletárdiktatúra 
gondolatát. Nagyon fi noman, de na-
gyon határozottan, és egy másfajta 
társadalomképet vázolva, azt mond-
ja Németh László, hogy nekünk ér-
telmiségi társadalomban kell gon-
dolkodnunk. És itt mindjárt megint 
a fogalomhoz kell kapcsolódnunk, 
a  fogalom tisztázásához. Amikor Né-
meth László több helyen is, nem csak 
Szárszón, több írásában is értelmiségi 
társadalomról beszél, értelmiségről 
beszél, akkor ő mindig az értelmes 
emberek társadalmára gondol, a gon-
dolkodó emberek társadalmáról szól, 
nem pedig a diplomások társadalmá-
ról. Az értelmiség fogalmát ő nem 
hagyja beszűkülni a diplomások tár-
sadalmára, a  diplomás rétegekre. Na-
gyon jól tudjuk ma már, hiszen bőven 
van tapasztalatunk, hogy a diplomá-
tól még senki nem lesz feltétlenül ér-
telmiségi, nem lesz feltétlenül gondol-
kodó ember, ami a legsúlyosabb baj. 
Nem lesz feltétlenül olyan ember, aki 
rákérdez a világ dolgaira, a környeze-
te dolgaira, vagy egyáltalán az emberi 
lét alapkérdéseire. És nagyon sokan 
voltak akkor még – és vannak, remé-
lem ma is – parasztemberek, mun-
kásemberek, akik viszont törekedtek 
az önálló gondolkodásra, a  művelő-
désre, a  gondolkodásnak a különféle 
eszközeinek a megszerzésére. Né-
meth László tehát egy értelmiségi tár-
sadalomban gondolkodik, amelyben a 
diplomások is lényegében ugyanolyan 
munkát végeznek, mint bárki más, de 
nem robotszerűen. Azt lehet mon-
dani, most már visszatekintve ‘43-ra, 
fölvázol egy utópiát is, több esszéjé-
ben is egyébként. Ennek az utópiának 
az a lényege, hogy valamiképpen a 
vállalkozó és a kollektivitás, az egyé-
ni vállalkozó és a kollektívum borul-
jon össze valamiféle egységben, ezért 
a Kert-Magyarország gondolata is, 
ezért a szövetkezés gondolata végig a 
népi írók körében, hogy tudniillik az 
önmegtartásunknak és öntudatra éb-
redésünknek, értékeink megőrzésé-
nek előfeltétele az, hogy ne gyarmattá 
váljunk, hogy ne bennszülötté váljunk 
a saját hazánkban, hanem ennek a ha-
zának a gazdái legyünk.

És itt jön a nagy kérdés, hogy vé-
gül is kinek volt igaza. Erdei Ferenc-
nek teljes mértékben igaza volt, ha azt 

nézem, hogy mi következett be. Bekö-
vetkezett a szovjeturalom. Bekövetke-
zett Rákosiék zsarnoksága, ÁVH-val 
és minden egyébbel. Az úgynevezett 
proletárdiktatúra, amire ők hivatkoz-
tak, ami persze nem volt proletár, de 
diktatúra volt feltétlenül. Tehát bekö-
vetkezett majdnem minden rémség, 
amit Erdei Ferenc, mint pozitív jö-
vőképet próbált vázolni. Semmi nem 
következett be abból, amit Németh 
László vázolt. Csak hogy van itt egy 
valami, amit éppen Németh Lászlótól 
tanulhatunk meg többek között, aki 
azt mondja, hogy együtt harsogni a 
történelemmel: nevetséges, a történe-
lem ellen, a  történelemmel szemben 
handabandázni ugyancsak nevetsé-
ges. Tehát meg kell találni azt a ma-
gatartásformát, amivel a történelem 
sodrában ugyan benne maradunk, 
de a történelmet igazítani is akarjuk, 
tehát nem csak bírálatot mondunk 
a történelemről, hanem igazítani is 
akarjuk, és tulajdonképpen a népi 
mozgalomnak ez volt a legfontosabb 
feladata az adott pillanatban.

Az igazán nagy kérdés persze az 
volt, hogy akkor most mi legyen, mi 
történjen? Ott született egy spon-
tán döntés, ezt a döntést senki nem 
erőltette, csak úgy kirobbant, ahogy 
az egyébként megtörténik az ilyen 
viszonylag laza helyzetekben. Ott a 
Balaton-parti, egyébként forró és erő-
teljes tanácskozáson megszületett a 
döntés, természetesen Németh Lász-
ló igazsága mellé állt mindenki.

Lényegében tehát elindult egy 
olyan politikai szakadás a ‘43-as szár-
szói konferencia után, ami nem volt 
kívánatos. Nem volt szándéka Püski 
Sándornak sem és másoknak sem, de 
szükségképpen bekövetkezett. Vagyis 
akik eleve a jövőt kiszámítva nagyjá-
ból leparkoltak annál a pragmatiz-
musnál, hogy ha ez a jövő, szovjetek, 
proletárdiktatúra, és a vele járó, akkor 
alkalmazkodjunk ahhoz, és álljunk be 
a sorba. Ez a magatartás uralkodott 
aztán a magyar értelmiség egy részé-
ben mindvégig. Egy részében, hang-
súlyozom. Németh László magatartá-
sa pedig úgy ment tovább, hogy a leg-
sűrűbb diktatúra idején, főképpen ‘48 
után, ‘48-tól kezdve, a fordulat évétől 
kezdve, megpróbálta valamiképpen 
kimunkálni magában a magyar nép 
és a magyar értelmiség lehetséges 
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ellenállásának a különféle módozata-
it. Ez az ellenállás, ez természetesen 
nagyon csendesen, nagyon óvatosan 
történhetett meg. És éppen ez a ha-
gyomány is ott van a népi mozgalom-
ban, hogy tudniillik tudták a történe-
lem alapján, hogy nincs módunk for-
radalmi változásokat kezdeményezni, 
mert ehhez nincs erő, ennek nem felel 
meg a történelmi idő, hanem meg kell 
próbálni, ha másképp nem lehet, be-
lül fölépíteni az ellenállásnak azokat 
a bástyáit, amelyek ahhoz segítenek 
bennünket, hogy túléljük, és az érté-
keket átvigyük ezeken a korszakokon.

Emlékeznek talán Nagy László 
gyönyörű versére, a  Ki viszi át a sze-
relmet? kérdésére. Vannak korszakok, 
és a magyarság történelmében sok 
ilyen korszak volt, amikor semmi más 
nem lehetett a kérdés, csak az, hogy 
azokat az értékeket, azt az értékren-
det, amely, amelyek itt rögződtek, 
és amiért munkálkodtak emberek, 
munkálkodtak az ősök és kortársak 
egyaránt, ezeket az értékeket, hogy 
lehet „átvinni a folyón”. Tehát hogy 
lehet azon a történelmi folyamon 
átsegíteni ezeket az értékeket, amik 
egyébként pedig pusztítóak lennének, 
amelyek elsodornák magukkal ezeket 
az értékeket.

Lényegében a népi mozgalomnak 
ez a nagy köre és elgondolása ment 
aztán tovább 1945 után. Ez a moz-
galom volt az, amely újra építi a Vá-
lasz című folyóiratot, ha belenéznek, 
ha van módjuk belenézni. A  magyar 

szellemi élet egyik legszínvonalasabb 
folyóirata lett, Illyés Gyula szerkeszté-
sében. Olyan emberek írtak bele, mint 
Veres Péter, Kodolányi János, Bibó 
István. Bibó például az összes nagy 
tanulmányát ebben az időszakban, 
tehát 1945 és lényegében ‘48 között 
írta és közölte a Válaszban. És Illyés 
is úgy fogalmazza az akkori Válasz-
nak az előszavában azt, hogy mit is 
akarnak és hogyan akarják, azt mond-
ja, hogy mindenkinek különféle véle-
ménye lehet, ítélhet rólunk is, ahogy 
akar és ahogy tud, de igényt tartunk, 
jogot formálunk a háborítatlanság-
nak arra a nyugalmára, ami minden 
alkotó munkához szükséges. Hát ez 
a háborítatlanság aztán nem sokáig 
tartott. Voltak helyzetek, amikor már 
honoráriumot az írónak, a megjelenő 
szerzőnek úgy tudtak fi zetni, hogy 
egy darab szalonnát küldtek honorá-
rium címén, mert olyan volt a helyzet. 
És mégis megtisztelő volt mindenki 
számára, ha így publikálhatott. Las-
san tehát egy szellemi mozgalom 
kezd körvonalazódni, aminek aztán 
vége a Rákosi-rendszer tombolása 
közepette. Sőt van egy záróakkord-
ja, amiről még feltétlenül szólni aka-
rok, van egy záróakkordja ennek a 
korszaknak. Veres Péter, mint tudják 
akkor a Nemzeti Paraszt Párt elnöke. 
Ennek a Nemzeti Paraszt Pártnak az 
elnökeként 1948-ban, amikor már Ve-
res Péter pontosan tudja, hogy vége 
minden demokratikus szándéknak, 
hogy nincs esély arra, hogy itt bár-

mit is érvényesítsenek abból, ami a 
parasztság érdekében van, és ami a 
népi írói hagyományban benne van, 
ekkor megjelenteti a Paraszti jövendő 
című könyvét. Ha valakinek van erre 
egy kis ideje és érdeklődése, érdemes 
belenézni, nagyon érdekes olvasmány. 
Annak a példája, hogy hogyan gon-
dolkodik, és hogyan próbál morálisan 
a helyzet fölé kerekedni egy szegény-
paraszti sorsból érkező és lényegében 
ezt a sorsot élő pártvezér, aki látja azt, 
hogy vége a lehetőségeknek, és itt az 
utolsó pillanatban megírja azt, hogy 
milyennek kellene lenni Magyaror-
szágnak, milyennek kellene lenni a 
paraszt demokráciára épülő Magyar-
országnak.

Részletesen leírja, hogy hogy kell 
kinézni egy falunak, hogy szabad kor-
szerűsíteni mondjuk a paraszti házat, 
a  paraszti portát úgy, hogy az meg-
őrizze a hagyományt, és ugyanakkor 
megfeleljen a korszerűség követelmé-
nyeinek, a korszerű igényeknek. Meg-
rajzolja azt, hogy hogy kell kinézni a 
falu központjának, ugye ide telepíti 
persze a templomot, de a templom 
mellé odatelepíti a szövetkezeti há-
zat is. Tehát kialakít egy faluképet, 
kialakít egy részletes otthon képet, 
hogy mi az, ami otthonos a magyar 
embernek és ugyanakkor mi az, ami 
praktikus. Tehát a paraszti világ ter-
melő munkájához, a  paraszti világ 
mindennapjaihoz igazítja az elképze-
léseket. Egészen az apró részletekig. 
Tehát mondjuk addig, hogy majd a 
közel-keleti népek is hozzászoknak 
a disznóhúshoz, tehát tenyésszük a 
disznókat. Vegyük kézbe, mondjuk, 
a  libatoll fosztását, mert mekkora 
üzlet az másoknak, ha mi csináljuk, 
akkor nekünk is nagy üzlet lenne. Te-
hát egészen apró, mosolyogni való 
részletekig is lemegy. De a lényeg az, 
hogy ott van benne a fi gyelmeztetés a 
kolhoz ellen, egy erőszakos és éssze-
rűtlen, és a magyar hagyományoktól 
teljesen idegen kolhozosítás, kollek-
tivizálással szembeni nagyon határo-
zott magatartás.

Veres Péter tudja, hogy nem ez 
következik. Tudja, hogy súlyos fe-
lelősséggel tartozik ezekért a soro-
kért, de ezt leírja ekkor. Azzal fejezi 
be, valahol az egyik fejezete végén 
a parasztjaihoz szólva, hogy éber-
ség legyen veletek. Pontosan tudja 
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tehát, hogy miről beszél, pontosan 
tudja, hogy mire fi gyelmezteti ezt a 
parasztságot. Majd pedig augusztus 
20-án az ünnepségen, Kecskeméten 
Rákosi szónokol, és akkor megy neki 
úgy Veres Péternek, hogy aztán Ve-
res Péter mint igazi politikai tényező 
többet nem vehet részt a közéletben. 
Mindenféle módon részt vesz, de po-
litikai tényezőként soha többet nem 
vehet részt. És ezzel lényegében lezá-
rul a népi mozgalom nagy szakasza, 
vagy korszaka, hogy úgy mondjam, 
Magyarországon. De hozzáteszem, és 
ezzel fejezem be, hogy tudniillik nem 
halnak meg az egyszer megszületett 
gondolatok, az egyszer megszületett 
elképzelések, nem halnak meg csak 
úgy, akkor sem, hogyha bármilyen 
politikai, vagy más természeti erő-
szak véget vet látszólag ennek a fajta 
gondolkodásnak. Tovább megy. És lé-
nyegében ez volt az a nagy vonulata a 
20. századnak, ami aztán a rendszer-
váltás MDF-re vonatkozó, főképpen 
az MDF-re vonatkozó, és még egy-
két pártra vonatkozó programjaihoz, 
elgondolásaihoz, eszmei alapjaihoz 
a legteljesebben járult hozzá. 1987, 
a  lakiteleki első találkozó, az lénye-
gében erről szólt. A  második lakite-
leki találkozó 1988-ban ugyanerről 
szólt, egy kicsit azt már kiteljesítve. 
És ami lehetetlenné vált 1989-90-ben, 
az ugyanez volt. Tehát pontosan az 
a sorsa ennek az eszmerendszernek 
és ennek a társadalomképnek, ennek 
a meglehetősen ideális társadalom-
képnek, hogy tudniillik nem lehetett 
megvalósítani. Ehelyett történt az, 
amire Németh László már ‘43-ban 
fi gyelmeztet, aztán Bibó ‘45 utáni ta-
nulmányaiban, hogy ne higgyük azt, 
hogy az angolszász ránk telepedés, az 
bármiben is kedvezőbb lehetne, mint 
akár a német, akár a szovjet. Nem 
lehet kedvezőbb, egyszerűen azért, 
mert az a fajta kapitalizmus, amit ez 
jelent Magyarországnak, a  magyar, 
nem csak a hagyományoktól, a  ma-
gyar szokásrendtől, a  magyar képes-
ségektől, a magyar világnézettől, min-
dentől olyan mértékben idegen, ami-
be csak belerokkanhatunk.

Most ehhez képest nagyon jól 
tudjuk, és most már itt be is fejezem, 
nem a rendszerváltásról kell nekem 
most itt beszélnem, de arról igen, 
hogy nem halt meg ez a fajta gondol-

kodásmód. Nem lehetett kipusztítani, 
ne tekintsék ezt túlzásnak, tényeket 
lehetne sorolni. Igazolásul csak még 
egyszer mondom, nem ez a dolgom 
most. Lényegében az első kormány 
ez a mostani kormány, mondhatjuk 
a hibáit, sorolhatjuk az ilyen-olyan 
tévedéseit, kapkodásait, rossz dön-
téseit is, a  fő irányában, a  fő vonula-
tában, lényegében újra megpróbálja 
megvalósítani azt, ami a rendszer-
váltás során nem sikerült. Holott az 
alapok azok itt voltak, ebben az esz-
merendszerben voltak, akkor. És az-
tán egyszer csak eltűntek pillanatok 
alatt. Prédává vált az ország, és nem 
csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg 
is prédának tekintették. Ma már az 
egész Európa préda, hiszen látjuk va-
lamennyien. Valamiféle sajátos pré-
dává vált, amiben a saját bűnök, mint 
ahogy a rendszerváltásban nekünk is 
megvoltak a saját vétkeink, tévedé-
seink, súlyos hibáink, úgy az egész 
Európának is megvannak ezek a hi-
bái. Ezt az értékmentő programot 
kellene pedig magáévá tenni egész 
Európának. Ha nem nemzetben gon-
dolkodunk csupán, hanem mondjuk 
európai közösségben, akkor az eu-
rópai közösségnek is az alapértéke 
az kell, hogy legyen, hogy az európai 
hagyományt, az európaiságot meg-
tartsa, és ne beszéljen róla a leve-
gőbe, és ne szónokoljunk róla folya-

matosan, hanem azokhoz az európai 
hagyományokhoz tekintsünk vissza, 
amiben benne van a kereszténység, 
benne van a Róma, Athén által át-
adott és kimunkált kultúra, és amely-
re építeni lehet egy mai európaiságot. 
Ugyanez vonatkozik ránk, a  nemzet-
re, arra a magyar nemzetre, amely 
a nyelvében maradt meg, tulajdon-
képpen a történelem sodrásában, 
a nyelve tartotta meg elsősorban, és 
erre a nyelvre, erre a nyelvi logiká-
ra, erre az észjárásra, amit ez a nyelv 
hordoz, erre tudott felépülni, ez tet-
te lehetővé, hogy nem olvadtunk be, 
mondjuk 3 ezer éven át, vagy nem 
tudom, hány ezer éven át valamiféle 
tengerbe. Akár hunok, akár szkíták, 
akár szlávok, akár germánok, de nem 
olvadtunk, megmaradtunk. Most en-
nek a megmaradásnak a törvényét, 
ennek a megmaradásnak a módsze-
reit kell megtalálni elsősorban. Ez 
pedig közösségeken múlik, családo-
kon, ilyen közösségeken, kisebb mű-
helyeken, és nagyobb szervezeteken, 
de a nagyobb szervezeteket, ha végig 
nézzük, bizony ott kevés kapaszko-
dót látunk, mert a politikai harcok 
lehetetlenné teszik a közgondolko-
dást, olyan mértékben, hogy ma már 
az a nagy kérdés, hogy egyáltalán tu-
dunk-e kérdezni, és akarunk-e még 
kérdezni a saját életünkre. Köszö-
nöm szépen a fi gyelmet.

BÍRÓ ZOLTÁN a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója, 
Kölcsey-díjas irodalomtörténész. Budapesten született 1941-ben. Pesterzsébeten ne-
velkedett. Politikai pályafutása a Magyar Demokrata Fórumhoz kapcsolódik, melynek 
ügyvezető elnöke volt. E mellett 1988. és 1992. között a Hitel című kéthetente megjelenő 
irodalmi és társadalmi, politikai lap főszerkesztője volt. Egyetemi diplomát az ELTE Böl-
csészettudományi Karán szerzett, egyetemi doktori fokozatot a szegedi József Attila Tu-
dományegyetemen. Kandidátusi disszertációját 1994-ben védte meg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián A „harmadik út” és az 1945. utáni Válasz gondolatköre címmel. Szege-
den tanított a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán közel húsz éven át 20. századi magyar 
irodalom történetet. Legfontosabb kutatási területe Ady Endre költészete és a 20. századi 
magyar irodalom elsősorban történeti- eszmetörténeti vizsgálata, különös tekintettel a 
népi írók mozgalmára. Tíz önálló kötete jelent meg eddig és különböző kiadványokban, 
havi-, heti- és napilapokban több száz írása az irodalomtörténet vagy a hazai politika illet-
ve a rendszerváltás tárgyában.
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Beszélgetés Biró Zoltán 
irodalomtörténésszel, 

a Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum főigazgatójával

A  2015. február 16-17-18-án, 
a  Lakiteleki Népfőiskolán megren-
dezett „Nemzetben gondolkodni – a 
nemzetért cselekedni” címet viselő 
rendezvényen, amelyet a Nemzeti 
Művelődési Intézet országos hatáskör-
rel szervezett meg a  szakmai megúju-

lás alapértékeiről, Bíró Zoltán tartot-
ta a hangot és szemléletet meghatáro-
zó előadást. A közösségi művelődésre 
és falvakra fókuszáló szakma gyökerei 
között a népi írók tevékenységét talál-
va, ennek szakemberével, az időszakot 
és témát kutató irodalomtörténésszel, 
egyetemi tanárral, pontosabban szak-
mánk számára átadható tudásával 
ismerkedett. A  beszélgetés az előadá-
sát követően zajlott.

Mátyus Aliz: Egy olyan ember, aki 
irodalomtörténész, de legalább annyi-
ra történész is, és megalakulása óta a 
RETÖRKI főigazgatója, mit válaszol 
egy szakmánknak megtartott előadás 
után arra a kérdésre, hogy lát-e ebben 
a szakmában társadalomfejlesztés-
re, településmegújításra lehetőséget 
és erőt, és érzékeli-e onnan nézvést a 
szakmánk általi rátalálás jogosságát 
a népi írókra és mozgalmukra?

Bíró Zoltán: Döntően az embe-
ren múlik minden, a  szervezetek is 
nagyon fontosak, a struktúrák, a szer-
kezete valamilyen intézménynek, de 
döntően a személyeken múlik min-
den. Többek között például az is, hogy 
hogy lehet erre a kérdésre válaszolni. 
Erre úgy lehet válaszolni, hogy két 
dolog feltétlenül kell hozzá; egyrészt 
kell hozzá egy nagyon erős állami 
akarat, másodrészt pedig, kell hoz-

zá egy képesség, ami alkalmas arra, 
hogy bizonyos emberek, hivatással 
megáldott emberek feladatokkal meg 
tudják szólítani a többieket. Ha hite-
les ember hitelt érdemlő szava szólal 
meg egy adott közösségben, akár csa-
ládban, ha ez megtörténik, akkor sok 
mindent el lehet érni, és én azt gon-
dolom, hogy itt másodlagos kérdés az, 
hogy egy intézmény maga mire képes. 
A  benne dolgozó emberek mire ké-
pesek, ez a kérdés. Ez szakma is per-
sze, tehát vannak szakmai feltételei 
annak, mint minden tevékenységnek, 
amelyek rutinná kell, hogy váljanak. 
És van egy másik nagy feltétel, ami 
viszont a rutin ellenében kell, hogy 
érvényesüljön, erre azt mondhatom, 
nagyon egyszerű szóval, hogy ösztön. 
Tehát, hogy jó érzékkel tudja-e csi-
nálni azt, amit csinál, azt, amit vállalt. 
És hogyha ezt tudja csinálni, megvan 
benne ez a két képesség együtt, akkor 
sikeres lehet természetesen. Ehhez 
képest, hogy egy intézményt hogy 
nevezünk el, és annak milyen belső 
szerkezete van, az lehet fontos adott 
kérdésekben, de mindenképpen má-
sodlagos, harmadlagos kérdés – az 
érvényesség, az eredményesség szem-
pontjából.

M. A.: Az intézet két és fél év le-
forgása alatt „kihelyezte” magát az 
országba, hogy így fejezzem ki ma-
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gam, tehát megtartott egy Corvin téri 
kis létszámú stábot, mellette minden 
megyében egy négyfős megyei irodát 
alakított ki, és így kerülhetett sor arra, 
hogy megkezdődjön a kulturális köz-
foglalkoztatás is, tehát a diplomás és 
érettségizett munkanélküliek munká-
ba állítása. Március 1-jével több mint 
6 ezer ember nekiállt a saját falujá-
ban a saját falujáért tevékenykedni. 
Ez elég nagy horderejű dolog, és látjuk 
is az eredményeit. A  vidékre koncent-
rálunk.

B. Z. A kitűnő francia író Camus 
mondta az egyik esszéjében, a magya-
rul megjelent A  lázadó ember esszé-
kötetben, hogy tulajdonképpen két 
kapaszkodója van az embernek, ma 
már, ebben a nagyon elidegenedett 
világban: az egyik a falu, a  másik a 
szakma. Nem véletlenül választotta 
ezt a kettőt, egyszerűen azért, mert 
ez áttekinthető egy ember számára. 
Megtanulta egyszer a szakmát, azt 
folyamatosan követni tudja, áttekinti, 
tudja, hogy pontosan miről van szó, 
mi a cél.

M. A.: És építkezik benne.
B. Z.: És építkezik benne. És a má-

sik a falu. Falu, nyilván sokféle van a 
világban, és nagyságában is különbö-
zik, de azért az még áttekinthető. Ami 
ezen túl van, az már az egyén számá-
ra nem áttekinthető. Ezzel küszködik 
az ember már ősidők óta. És nyilván, 
aki beleártja magát abba, hogy ő má-
sokat nevel, akár gyerekeket, akár 
felnőtteket, akárhol, annak azt tudni 
kell, hogy a másik ember számára is 
egy áttekinthetőséget kell teremteni 
ahhoz, hogy be tudja vonni, magához 
közel tudja, meg az ügyekhez közel. 
És ha ezt nem tudja megcsinálni, ak-
kor a munkája eredményét nemigen 
fogja látni.

M. A.: Köszönöm, azt hiszem, hogy 
ez a meglátása – ebből a szemszögből 
és így – nagyon fontos lesz a kollégák-
nak, olvasva a lapot. A konferenciánk 
néhány napnyi nemzetben és nem-
zetért gondolkodó konferencia volt. 
Ebben az előadás, amit tartott, azért 
volt számunkra nagyon fontos, mert 
úgy gondoljuk, hogy a népi írók által 
és a népi íróktól olyan dolgok tanulha-
tók meg, amelyek számunkra, a  szak-
mánknak használhatóak: gondolok itt 
elsősorban a gondolkodásukra, a  tár-
sadalomban való helyzetvállalásukra. 

Hogy érzi, hogy előadása, egy min-
denki számára nagyon sokat jelentő 
előadás után, lenne-e valami, amit 
beszélgetésünk kapcsán üzenne még 
nekünk?

B. Z.: Talán azt mondhatom – 
anélkül, hogy okoskodni akarnék 
mások számlájára –, hogy termé-
szetesen mindahhoz, amiről eddig 
szó volt, hozzátartozik az is, hogy 
kell egy alapvető humán műveltség 
ehhez a munkához. Ami egy a két 
világháború közötti műszaki értelmi-
ségnek gyerekjáték volt, és kiválóan 
tudta azt, amit abban a korban tud-
ni kellett és tudni lehetett a humán 
műveltség anyagából, most ott tar-
tunk, hogy lehet, hogy bölcsészkart 
végzett, lehet, hogy jogász, de ma-
radt ott gondolkodási képességben 
meg műveltségben, mint néhány 
évszázaddal odébb. Én úgy gondo-
lom, hogy ez tarthatatlan, és hogyha 
egy társadalom színvonala mélyre 
süllyed e tekintetben, akkor nagyon 
nagy baj lesz. Tudniillik, akkor már 
hiába erőlködik itt akárki, annak 
nem lesz foganatja. És nem is lehet. 
Vagy ha lesz, akkor az nagyon rossz 
lesz. Tehát olyan mintákat mutat, 
amilyeneket nap mint nap tapasz-
talunk a közéletben, mindenféle 
úgynevezett kulturális műsorokban, 
a  szórakoztató műsorokról nem is 
szólva. Ezekkel az élet minőségét 
még a mai színvonalhoz képest is 
lezüllesztik. A  Kádár-rendszernek 
az egyik legnagyobb problémája ép-
pen az volt, szerintem, sok minden 
mellett, de az volt az egyik legfájdal-
masabb, hogy egy rendkívül gyenge, 
rendkívül alacsony szintre próbálta 
a tudatot, a  tudatosságot, a  gondol-
kodást, a  közízlést visszaszorítani. 
Ennek a nagyszerű liberálkapita-
lizmusnak pedig, valami olyasmi a 
célja, hogy teljesen lekötni az embe-
rek agyát, valami nagy szórakoztató 
világképre ráerőltetni, ráragasztani 
szinte, hogy nehogy odafi gyeljenek 
bármi másra. Itt az elhülyítésnek egy 
egészen más jellege, de semmivel 
sem veszélytelenebb módja alakult 
ki. És az emberiségnek, és nekünk, 
magyaroknak a saját nemzeti létünk 
érdekében is az lenne a fontos, hogy 
próbáljuk azt az életminőséget javí-
tani, amennyire csak lehet. Ami csak 
kisebb részben, vagy részben anyagi 

kérdés. Nagyon nagymértékben el-
sősorban szellem és erkölcs kérdése.

M. A.: Mit gondol arról – arra 
törekszünk az intézeti dolgozók és 
jómagam is –, hogy azt újra elfogad-
hatóvá és újra gondolhatóvá tegyük 
embereknek, hogy az embernek magá-
nak is az lenne a célja, mert az lenne 
neki jó, hogyha a lehető legtöbbet ki-
hozná magából, a  legtöbbet vállalna 
és lehetőleg olyan közegben, amivel a 
beszélgetés elején kezdte, ahol szava-
hihető, bizonyított, elfogadott ember? 
Ezen nagyon sokat szoktam magam is 
gondolkodni, hogy hogy lehet szaporí-
tani ezeknek az embereknek a számát. 
Mert bevallom őszintén, hogy ahol én 
járok és ahol ezt szóba tudom hozni, 
ott – persze oda engem valaki olyan 
ember hív, aki engem ismert, tehát 
azért kerültem oda – megindul ez a 
fajta gondolkodás. És azt kell mond-
jam, hogy a fi atalok is abszolút bele-
kapcsolódnak ebbe a gondolkodásba. 
Szóval nekik is az lenne a lehető leg-
jobb, hogy ha azt éreznék magukon, 
hogy értelmes gondolkodással meg-
találják a helyüket, és mindaz, amit 
tudnak, az társadalmilag is célba 
ér. Szóval ez nagyon nagy kérdés szá-
momra, hogy most felvetődött már, 
hogy a RETÖRKI és az Intézetünk is 
valamilyenfajta együttműködést is 
gondolna, túl azon, hogy a könyveket, 
ha megkapjuk, akkor nyilván feldol-
gozzuk őket és gondolkodunk, és be 
akarunk kapcsolódni ilyen értelemben 
abba a gondolkodásba, ami itt elkez-
dődött, de vajon ennek a terjesztésé-
ben is nem alakulhatna ki együttmű-
ködés? Mert ezt én, hát nem jó a szó, 
hogy mozgalom, de egy kicsit annak 
gondolom, hogy minden olyan értel-
miségi, akit mi annak tartunk, hacsak 
azt az egy dolgot maga elé tűzné, hogy 
mozdítsa meg azokat az embereket 
akik mozdulnának, és akik nagyon 
sokan vannak, nagyon-nagyon sokan 
vannak, ha újra táncba hívná őket va-
laki. Hiszen a falvakban is ezt csinál-
juk, hogy megkeressük azokat az em-
bereket, akiknek van mondanivalójuk, 
de természetesen egy szót se szólnak; 
okkal, joggal, ha az életük igazolja ezt 
számukra.

B. Z.: Én azt tudom mondani erre, 
ha meg tudja mozdítani azokat az 
embereket, akik megmozdíthatók – 
mert vannak képességeik, szándékaik, 
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értékeik –, akkor értelme van a meg-
mozdításuknak. Akkor tulajdonkép-
pen elvégezte hivatását ez a szakma, 
vagy ez a mozgalom. A  mozgalom 
szónál maradva, én azt hiszem, hogy 
ez nem kiiktatható.

M. A.: Ugye nem?
B. Z.: Nem. Nem azért, mintha 

én olyan nagy mozgalmár lennék, és 
elégedett lennék azzal, ha itt elkezde-
nének mindenféle mozgalmakat szer-
vezni. Hanem azért, mert a mozga-
lom szóban benne van az, ami a moz-
gósítás is. Tehát nem csak a mozgás, 
valamiféle önmagáért való mozgás 
és mozgalmárkodás, hanem az, hogy 
megmozdítani az embereket. Ehhez 
teszem hozzá azt, hogy ugye a meg-
mozdításnak az első mozzanata ép-
pen az lenne, hogy kérdezni merjenek 
az emberek. A gondolkodásnak is ez 
az alapja. Valamit nem értek, vagy lá-
tok valamit a világban, akkor tegyem 
fel azt a kérdést, ami egyébként ben-
nem van. Tulajdonképpen minden 
emberben benne van az élettel, a  vi-
lággal, a  környezetével kapcsolatos 
kérdés, de nem teszi fel. Mert. Ezért 
meg azért. Mert nem is kérdezi sen-
ki, meg úgysincs értelme stb. stb. Meg 
vannak a félelmek persze, intellek-
tuális félelem, hátha a kérdésem szé-
gyent hoz rám. Ezt kellene feloldani 
legelőbb. Gondolkodó emberekről 
beszélni egy alapműveltség és a kér-
dezés képessége nélkül nem lehet. Itt 
kell harmóniát teremteni az emberek 
gondolkodásában, akár érzelmi vilá-
gában, egy bizonyos mértékig. Ez egy 
óriási hivatás, amihez nem elégsége-
sek a szervezeti keretek, tehát bizo-
nyos mértékig ezért ennek lenne egy-
fajta mozgalmi jellege. És ezt a moz-
galmi jelleget nem kellene elhagyni és 
nem lenne szabad háttérbe szorítani.

M. A.: Ezt a szót, ezt miért ejti ki 
az ember olyan nehezen, és miért va-
gyok én is vele úgy, hogy mindig meg-
kerülöm, ha előadok, vagy hogyha 
megszólalok? Pedig nem tudok helyet-
te más szót.

B. Z.: Hát gondolom azért, mert 
lejáratódott, mint olyan sok minden 
egyéb is. Tehát rengeteg demagógia, 
hazugság, blöff  tapad hozzá. A  rend-
szerváltás idején is. Ilyen mozgalom, 
olyan mozgalom. Ami engem példá-
ul mindig bosszantott az az, amikor 
arra hivatkozott valaki, hogy ő csak 

a mozgalmat szereti, a  párttól irtó-
zik, miközben a mozgalom eleve arra 
irányult, hogy párttá legyen, tehát 
közvetlenül politikai szervezetté vál-
jon. Ez az egyik oldala. A másik pedig, 
hogy például mozgalmi címen na-
gyon sok minden indul, ami valójában 
nem is a politika felé irányul, de tu-
lajdonképpen ugyanabban a hatalmi 
struktúrában próbál létezni. És akkor 
ugyanúgy, ahogy a pártokban kiala-
kulnak a belső harcok, pártok közötti 
harcok, ugyanúgy ezekben a kis moz-
galmacskákban is azonnal: a  hierar-
chiában ki hol helyezkedik el, milyen 
kis pozíciót nyer magának, amiből 
sok haszna nincs ugyan, de a hiúságát 
valamennyire kielégíti. A  mozgalom 
szóhoz, ha ezek hozzátapadnak, ak-
kor elveszti az értelmét, sőt még in-
kább árt, mert földühíti az embereket.

M. A.: Igen. Még egyet szeretnék 
kérdezni a parasztságról, ami mond-
juk azt, hogy nincs. Az a kérdésem, 
hogy egy agrár országban, aminek a 
kultúrája, a  hagyománya, mindene 
ebből táplálkozik, lehet-e azt, amit 
mi igyekszünk csinálni, hogy mindent 
éleszteni belőle, ami még emberek-
ben és emberek tapasztalatában, és a 
még élőkben van; és mellette elemeket, 
amik evidensen ahhoz a kultúrához 
kötődnek, az elemeket pedig megmu-
tatni és felerősíteni. Van olyan falu, 
ahol – azt kell mondjam, ha átvitten 
is, de a szakmánk hatására – az uno-
ka ma már inkább a nagymamához 
megy, mint a számítógép előtt ül a 
szobájában. És ehhez elég volt, hogy 
közösen egy kicsike, fél méterszer két 
méteres földterületet, az óvodás és a 
nagymama felásott, meggereblyézett, 
botocskával és madzaggal kijelölte az 
egyenes sort és abba retekmagot szórt. 
Én is tudom, ez mit jelent, magam is 
csináltam a fi ammal. A  keletkezés 
csodája zajlik le. Egy kicsi kezdemény 
áttöri a földet, megjelenik a föld szí-
nén. Levelet hajt, egyre nagyobbat. És 
a föld alatt növeszteni kezdi előbb csak 
hosszúkás, majd egyre gömbölyűbb ré-
szét. Amelyik mag nem került olyan 
mélyre, annak egyre jobban látszik a 
kicsi, gömbölyű termése. És az óvodás, 
a kis unoka kihúzza. Beszalad vele az 
édesanyjához, egy retek, ami kinőtt, 
megnőtt, amit ő vetett el, amit ő vé-
dett meg a sokkal gyorsabban növő ga-
zoktól. Ez az emlék az ő életében örök-

ké megmarad. És mondhatom, a  ta-
pasztalatnak köszönhetően mozgalom 
keletkezett. A nagymamák, akik vágy-
tak az unokájukra, aki nem akart ott 
maradni náluk, kis kertet csináltak és 
visszanyerték az unokájukat. Eddig a 
jól érzékelhető, de tulajdonképpen na-
gyon picike dologig, én hiszek abban, 
hogy minden segíthet a mai emberen, 
ha mozdul. És olyasmihez nyúl, ami-
nek köze van a gyökereihez.

B. Z.: Én azt látom, egyébként ta-
pasztalatom is van erről, de a logika 
is ezt mondja, hogy az emberekben 
él az az igény, először is, hogy ha már 
fogyasztanak, akkor találjanak valami 
olyat, ami a tömegfogyasztástól elüt. 
Ha ez az igény létezik,amit persze 
meg lehet ölni, de lehet növelni is, ez 
az egyik oldala a dolognak és ebben 
a városi ember nagyon fontos, mert 
a városi emberre jellemző az, hogy 
fogyaszt, örökké izgatja az üzlet, a ki-
rakat, mindenhova bemegy, ahol vala-
mi áru van. Ezt ki lehet használni úgy, 
hogy az áruvásárlástól visszatérjen az 
alkotáshoz is, és alkotás csakugyan, 
egy retek is lehet, vagy egy újhagyma, 
amit kihúz a földből tavasszal, és ak-
kor jól esik szalonnával megenni. Te-
hát egymáshoz lehet segíteni azokat 
az igényeket és jelenségeket, amelyek-
ből kijön az alkotás. A szónak a min-
dennapi értelmében. Nem kell ahhoz 
atomreaktort alkotnia valakinek, elég, 
hogyha fölnevel a ház körül, az udva-
ron 10-20 szárnyas jószágot, amiből 
aztán a családját el tudja látni hússal. 
Azt a helyzetet kellene meghalad-
ni, mégpedig a lehető leggyorsabban, 
amit éppen a rádióban hallottam nem 
olyan régen egy reggeli műsorban, 
hogy elmegy a boltba vásárolni, mi-
közben ott van a meglehetősen nagy 
udvar, a  telek, ahol meg lehetne ter-
melni a zöldséget, de ő elmegy a zöld-
ségeshez, mert most mit kínlódjon ő 
a zöldséggel, ott megkapja. Az se ol-
csóbb, ha ő termeli. Ezt a világot kel-
lene valahogy átalakítani egy termé-
szetesebb világgá. Ez nem azt jelenti, 
hogy vissza kell menni a természetbe, 
akár a rousseau-i értelemben is, mert 
nem lehet. De azt igen, hogy az em-
ber az adottságait úgy használja, ami-
lyen ésszerűen egyébként korábban 
használta az emberiség mindig.

M. A.: Igen. Ezen a területen 
egyébként nagyon sok mindent értünk 
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el, főleg ott, ahol polgármester asszo-
nyok vannak. Mert azok egyszerűen 
képesek úgy gazdái lenni a falunak, 
hogy ezt a területet tökéletesen meg-
mozdították.

B. Z.: Igen. Nem csoda, persze. 
Otthon hozzászoktak, hogy kell egy 
családot karbantartani.

M. A.: Úgyhogy nagyon-nagyon jó 
példák… És van olyan polgármester 
asszony nagyon szegény faluban, ahol 
megteszi azt, hogy az a gyerek, aki ab-
ban nőne fel otthon, hogy a szülei se 
dolgozni, se sehova nem járnak, egész 
nap ülnek a tévé előtt, hogy ne ebbe 
nőjön bele az a gyerek, maga mellett 
tartja. Kacsa meg tyúktojásokat ad az 
asszonyoknak, aki kér tőle, mert ma-
gam kelteti őket, hogy keltessenek ők 
is. Mindent pontosan tud, mit miért 
csinál, de sosem beszél okokról. Nem 
prédikál. Megkérdezi, hogy nem kér-
nél 10 tojást? Mit szólna a gyereked 
hozzá, ha kiscsirke lenne belőle? Nincs 
generációk kapcsolatnélkülisége, ha a 
paraszti kultúrából hozott bármilyen 
pici egység élni kezd. Természetessé 
lesz tőle egy-egy helyzet. Mert amiből 
jött, az egész, az olyan volt.

És amit mondott a gondolkodás-
ról, a  kérdezni tudásról, tartozéka 
volt a maga-ura parasztok létének. 
Én róluk írtam a Gyorsuló idő soro-
zatban megjelent könyvünkben, Ta-
usz Kati a másik pólussal, az uradal-
mi cselédekkel foglalkozott. Egy em-
ber, aki belátja, mit jelent számára, 
ha a maga ura, ami a paraszti világ-
ban elkerülhetetlen volt, és ha látja 
magát, az életét, ha rá tud nézni ma-
gára kívülről, el tudja kezdeni mind-
azoktól a hatásoktól függetleníteni 
magát, amikhez nincs köze. Nincs, 
mert nem az ő értékrendje szerinti 
hatások. Akkor meglátja, hogy mik-
ben sodródott és ment az árral, akkor 
vissza tudja magát ahhoz az állapo-
tához téríteni, amiben már könnyen 
tud a gyerekének megtartó erő lenne, 
társa a férjének, és mindennel úgy 
foglalkozni, ahogy az egy családban 
mindenki számára a legjobb. Ha erre 
a belátásra tud jutni egy ember, nagy 
változásoknak és nagy örömöknek 
néz elébe. Nincs az az anya, aki, ha 
egyszer belátja, hogy az ő gyerekének 
valamitől jobb lesz, márpedig a hát-
teret jelenti képes család a gyereknek 
az, ne törekedne rá.

B. Z.: Itt van a népi írók jelentő-
sége. És ha – egyelőre – nem is igen 
olvassák őket, de azért valójában ma 
is tovább élnek a szellemi életben va-
lamilyen mértékben. Egy példát hadd 
mondjak: női egyenjogúság, a  nők 
helyzete, a nők helye, a nők védelme, 
meg a nem tudom mi minden. És Ve-
res Péter leírja azt, hogy egy asszony 
mit csinál egy nap. Ezerféle dolgot 
csinál, ezerféle ügyhöz kell értenie. 
Hozzá kell tudni nyúlnia mindenhez, 
meg kell valakinek csinálni, és ő van 
otthon, és ő csinálja meg. Tehát nem 
csak a gyereknevelés, az állatok gon-
dozása is, meg a kert rendbetétele, 
a háztartás millió egyéb ügyei. Én úgy 
érzem, hogy ez az az egyenjogúság, 
amiről érdemes beszélni. És érdemes 
felmutatni ezt a példát. Fekete Gyula 
egész életében azt hangoztatta, hogy 
a főhivatású anyaság. Ha fölnevel egy 
asszony 2-3-5 gyereket, és ezt, hogy 
úgy mondjam, az állam által honorált 
módon tudja tenni, szinte főállásként, 
az egészen biztosan ér annyit, mint 
egy kis karrier valahol egy hivatalban, 
és aztán utána gyerektelenség meg a 
család bomlása meg egyebek. Tehát 
én azt gondolom, hogy vissza kell 
menni a természetes dolgokhoz, és 
erre az emberek fogékonyak lesznek. 
Nem lehet annyira eltántorítani az 
emberiséget, hogy ne tudjon rákap-
csolódni azokra a dolgokra, amelye-
ket maga is érez, akár hiányérzetével 
kapcsolódik rá. Mert az ember ilyen, 
és ezt ki kell használni. Tehát a műve-
lődésben az az elvakult bölcsész ma-
gatartás, hogy majd megmagyarázom 
neki, hogy hogy van ez vagy az a kér-
dés, és akkor olvassa el a nem tudom 
miket, semmire nem való, nyilván-
valóan. Tehát itt azzal lehet valamire 
menni, hogy az emberek életéhez kell 
közel vinni azokat az ügyeket, ame-
lyekből azt akarom, hogy majd legyen 
valami, termékenyüljenek valahogyan.

M. A.: Abból az egészből, ami a 
paraszti világban úgy tartozott a nő-
höz, hogy jelzője lehetett volna, gon-
doskodó asszony, ha egy magától érte-
tődő dolgot egyáltalán ki kellett volna 
fejezni, de persze nem kellett, ezt az 
egyet, ha már a fi atalok kialakítják 
magukban, egymásban, gondoskod-
nak magukról, egymásról, az alapok-
nál vagyunk. Ehhez már csak a fi gye-
lem kell, ami a gondoskodás alapja. 

És áll az építmény. Helyére kerül a 
főzés. A  paraszti kultúrában még ép 
egységből, ha az elemek átkerülnek, 
a  mi szakmánkon keresztül is, tágab-
ban az értelmiség megszólalásainak 
köszönhetően, regenerálódnak az egy-
séggé lenni kész részek.

B. Z.: Én ezzel teljesen egyetértek. 
Illetve, ha nem ez történne, annak a 
teljes elkorcsosulás lenne a vége, amit 
azért nem hiszek, hogy be kell, hogy 
következzen szükségképpen.

M. A.: Még egy utolsó kérdést, 
hogy főigazgatóként mennyire lát elő-
re, abban az értelemben, hogy az elkö-
vetkezendő 10-20 évben mit fog tudni 
ez az intézet az ország szellemi életén 
javítani és változtatni. Azt nagyon 
megjegyeztem Lakiteleken, hogy úgy 
gondolja, hogy közvetítők kellenek, és 
úgy gondolja, hogy olyan embereken 
keresztül fognak terjedni ezek a gon-
dolatok, amiket az intézet képvisel 
és összegyűjt és fontosnak tart, akik 
beágyazódott emberek bizonyos terü-
leteken, és ezen keresztül. De biztos, 
hogy miközben gondolkodik az inté-
zet jövőjén, valamit azért tudna erre 
mondani.

B. Z.: Hát nagyon nehéz kérdés ez, 
mert abban a világban, ahol az ember 
sokszor 5 napra se láthat előre, mert 
annyi minden jön közbe, aközben ne-
künk is ötéves stratégiát kell készíteni. 
Holott tényleg nem tudom, hogy mi 
lesz egy év múlva. Igen ám, de hogyha 
elvonatkoztatok attól, hogy millió do-
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log közbejöhet, és arra fi gyelek, hogy 
ha innen elindulok, akkor valahova 
el kéne érnem, és ha nem is érek célt, 
de a cél felé kellene haladnom, akkor 
azért föl lehet vázolni dolgokat. Erre 
én azt tudom mondani, hogy itt tulaj-
donképpen ennek az intézetnek más 
hivatása nemigen lehet, mint az, hogy 
megpróbáljon mélyebbre ásni a törté-
nésekben. Mert sok mindent tudunk, 
sok mindent nem tudunk, beszélünk 
nagyon sokszor igazat, máskor telje-
sen hamisat. Valahogy a dolgok mé-
lyére kellene ásni. Ez lenne maga a 
feladat. És ennél többet egy ilyen in-
tézet nemigen tehet. A  másik, amin 
minden múlik, az valóban a közvetí-
tők. És ez mindig így volt. Tehát olyan 
nem volt, hogy Illyés Gyula, aki 1947-
ben népszerű volt, népszerű volt ‘38-
ban is, önmaga el tudott volna eljutni 
a népszerűségig. Ehhez kellett a kiadó, 
aki támogatta, kellett folyóirat, kellet-
tek emberek, akik olvassák, és aztán 
továbbadják, biztatják a többieket, 
hogy olvasd el te is és így tovább. Ez 
mindenre vonatkozik. Ez a közvetítő 
réteg egy társadalomban, ha felbom-
lik, akkor az egész úgynevezett elit 
szellemi lét az magába fordul, beszo-
rul egy kis szűk udvarba, és ott aztán 
elkezdenek egymásnak beszélni, és 
aztán vége. Tehát voltaképpen ezt a 
minél szélesebb közvetítő réteget kel-
lene megcélozni, illetve ennek a létre-
hozását. Ez, teljesen mindegy, hogy 
milyen szakmabeli emberekről van 
szó. Egyszerűen arról van szó, hogy 
érdeklődő, olvasó emberek egy jelen-
tős rétege mozduljon meg és igyekez-
zen továbbadni valamit. Egyébként ez 
megy spontán módon is, csak jóval 
szűkebb körben. Tehát, ha elolvas va-
laki egy jó cikket az újságban, akkor 
mondja otthon, meg mondja a kocs-
mában a barátjának, ezt olvasd el paj-
tás, mert ezt érdemes elolvasni. És ak-
kor ez így terjed. Ha ez nem működik, 
mondjuk az értékesebb szellemi ered-
ményeket tekintve, akkor azok nem is 
tudnak értékesülni a társadalomban.

M. A.: Most arról, hogy az olvasót 
mondta, jutottak eszembe az olva-
sókörök. A  valahai véleményformáló 
társasági együttlétek. A  megszólalá-
sok, a viselkedés tanuló terepei.

B. Z.: Igen, hát ezek az olvasókö-
rök – itt van zavarban az ember –, 
azelőtt nem volt más. Most meg ott 

van a televízió. És odaszögezi maga 
elé, és nyomja az ember agyába, amit 
nyom. És individuális, hiszen elzárja 
az embert. Ehhez nem kell közösség-
ben lenni. Én emlékszem rá, mikor 
Dabason kezdtem dolgozni, akkor 
még a faluban az egyetlen televízió, 
azt hiszem a művelődés házban volt, 
és akkor olyan értelemben volt mégis 
közösségi, hogy a televízió nézésre el-
jöttek az emberek, eljött 30 ember és 
ott nézte együtt ugyanazt a televíziót.

M. A.: És ha megbeszéltek valamit, 
az már nem csak a televízió.

B. Z.: Igen. És ugyanez vonatko-
zik minden másra. Hogy a könyvvel 
mi lesz, a  könyvolvasással? Hát az 
ugye nagyon nagy kérdés. Itt jósolgat-
ni nem nagyon tudok, én azt tudom 
mondani, hogy legalábbis az idősebb 
generáció például nem szívesen olvas 
képernyőn. Tehát szereti kézbe venni 
az újságot, a könyvet, a folyóiratot, és 
úgy elolvasni. És ez valóban másképp 
is hat. Másképp mozgatja meg a kép-
zeletet, másképp köti le a fi gyelmet. 
Tehát én azt mondom, hogy itt az 
emberiség egy olyan helyzet előtt áll, 
amikor tömegtájékoztatás meg szá-
mítógép meg sok minden egyéb fölé 
kell valamiképpen helyezni magát, ha 
meg akar maradni. Ha nem tudja ezt 
megtenni, és hogy meg tudja tenni 
vagy sem, azt persze nem tudjuk, de 
ha ezt nem tudja megtenni, akkor 
semmivel sem lesz különb, mint akár-
milyen tömeg, amelyik irányítható, 
manipulálható könnyedén. És egyéb-
ként pedig külön-külön mind a maga 
kis individuumába belerekedve, vala-
hogy elvegetál egy életen át.

M. A.: Én Pápán nőttem fel, és 
most csinálok ott egy irodalmi mű-
helyt középiskolás diákoknak, akik 
elsősorban prózát írnak. 5-10 perc-
ben egy-egy elméleti dolgot végig-
mondok és gondolunk a kezdésnél, és 
arra, hogy az irodalom mire lenne 
való, hogy miért jó, hogy az emberek 
olvasnak, amikor elmondtam nekik, 
hogy azért, mert az irodalmon kívül 
semmi nincs, aminek a világképe 
arra alkalmas, hogy vele találkozva 
az ember gondolkodásrendszere jó 
kondícióban maradjon, azt mondta 
az egyik fi ú, hogy őneki ezt soha sen-
ki az életben nem mondta, pedig neki 
semmi nem fontosabb annál, mint 
hogy ő ne primitivizálódjon. Milyen 
lesz a viszony az irodalomhoz, ha 
esetleg ez nem evidens egy magyar-
tanár számára? És amit a kis törté-
net példáz, az a korosztály, amelyik 
most megfoghatatlan a közvélekedés 
szerint, talán mégsem az. Talán elég 
velük arról beszélni, amire készülnek. 
Nem érettségire, nem felvételire. Mert 
párt készülnek választani, gyerekek-
re készülnek, családra készülnek. És 
nem érzik a fo gódzó jukat. Ha bármi 
fogódzót kapnak, kapaszkodnak. Ka-
paszkodnak. És megindulnak.

B. Z.: És ha megvan az az ember, 
akitől ezt elfogadják, ott akkor hálá-
sak is, hogy kapaszkodhatnak valami-
ben. Ez egy meglehetősen atomizált 
világ, amiben ezek a kapaszkodók 
nagyon fontosak lesznek, létkérdések 
lesznek.

M. A.: Nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést.

B. Z.: Én is köszönöm.

BÍRÓ ZOLTÁN a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója, 
Kölcsey-díjas irodalomtörténész.

MÁTYUS ALIZ író, szociológus, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai folyóiratának fe-
lelős szerkesztője.
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Cigándon az értékből 
lendület született

Van egy város a Bodrogközben, 
mely büszke értékeire, hagyománya-
ira, kulturális és szellemi örökségére. 
Cigánd a múltjából építi jövőjét és 
az utóbbi néhány évben talán még 
erősebb lett a helyi identitástudat, 
hiszen a cigándi apróbéles és a kásás 
káposzta immár a megyei értéktár 
részévé vált és igazi vendégváró étel-
ként is emlegetik. Az idősebbek elké-
szítik, a fi atalok pedig tálalják a helyi 
gasztronómiai különlegességeket. 
Egy lelkes csapat, ha kell, hajnalban 
kel, utazik több órát, hogy megmu-
tassa önmagát az ország más szegle-
teiben, hogy tudják, van egy telepü-
lés, melyet az érték hozott lendület-
be. „Értékből Lendület!” – olvasható 
a település honlapján, látható a város 
bemutatkozó kisfi lmjében és meg-
annyi helyen. Ez a két szó határozza 
meg a település életét, sőt minden-
napjait, ez lett a jelmondatuk. A ten-
ni akaró emberek pedig szorgalma-
san végzik munkájukat, melynek 
részeként újraéledt a múlt Cigándon. 

Az értékek megőrzése nem fárad-
ság számukra, hanem lelkesíti őket, 
jól érzik együtt magukat, hiszen az 
évek során egy igazi közösség szüle-
tett közös munkájuk eredményeként. 
A  településről elszármazottak sem 
felejtik el gyökereiket, hiszen ahol 
tudnak, segítenek.

A gyerekeknek meghirdetett rajz-
versenyre jutalmul tarisznyát szőt-
tek a helyiek azzal a célzattal, hogy 
ismerjék meg és adják tovább a he-
lyi örökséget. A  Falumúzeumban a 
helytörténeti kiállításon túl tarta-
lommal is megtöltik az épületet, il-
letve annak udvarát. Számtalan ren-
dezvény várja a látogatókat, tavasztól 
késő őszig. Zöldág járás, Tájházak 
napja, Béles fesztivál, húshagyó 
kedd, valamint húsvétolás a Falumú-
zeumban és sok egyéb program teszi 
színessé az értékőrzést. Minden ese-
ményen helyi hagyományokra épülő 
foglalkozásokat tartanak, amelyek a 
szövéshez, fonáshoz kapcsolódnak. 
Évente kézműves táborokban mutat-

ják meg játékosan a fi ataloknak a régi 
mesterségeket. Így elevenedik meg 
az ifj ak előtt például a fazekasság és 
a bőrművesség. A kisvárosban büsz-
kék a Zemplén Gyermek és Ifj úsági 
Táncegyüttesre, a  Hagyományőrző 
Asszonykórusra, a  Sarkantyús Nép-
táncegyüttesre valamint a Csárdás 
Citerazenekarra, a  Hagyományőrző 
Énekkarra, a Nefelejcs Kiskórusra és 
a TriAngel Majorette Tánccsoport-
ra is. Ezek a kis közösségek mind 
azt erősítik, hogy Cigándon komo-
lyan gondolják kulturális és szellemi 
örökség megőrzését. Az itt élők tisz-
telettel emlékeznek a dicső elődökre, 
Kántor Mihály tanítóra, a Bodrogköz 
kutatójára, akinek nevét a helyi álta-
lános iskola viseli. Nagy Dezső taní-
tóra a művelődési ház neve emlékez-
teti a helyieket. Cigándon azonban 
őrzik Sőregi Márton református ta-
nítónak, népi gyógyítónak is a szelle-
mi örökségét, melyet fi a Sőregi János 
a debreceni Déri Múzeum egykori 
muzeológusa, régész igazgatója vitt 

Cigánd értékei
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tovább, aki Cigándon töltötte gyer-
mekkorát.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iro-
dájának értéktár-kampányában is 
kulcsszerepet vállalt a város. A  járás 
minden településéről érkeztek érdek-
lődők az eseményre, amelyen látható-
vá vált a házigazda város értékgyűjtő 
munkája. A  cigándi innováció húzza 
magával a járás többi települését. A jó 
példa követőkre talál.

Miért is nevezhető jó példának 
a cigándi, mi az, ami miatt így em-
líthető? A  bodrogközi kisvárosban 
nagyon hamar felismerték az érték-
gyűjtés, valamint hagyományápolás 
fontosságát. Az ott élő tenni akaró 
emberek szerint büszkének kell lenni 
múltunkra, hiszen így építhetjük fel 
eredményesen jövőnket. Cigándon az 
elsők között hozták létre a települési 
értéktár bizottságot, valamint elkez-
dődött a helyi kincsek gyűjtése. Régi 
hagyományok, receptek, igazi helyi 
kincsek kerültek elő. Bár Cigánd csak 
11 éve város, de múltja több mint 
hét évszázadra nyúlik vissza. A fi atal 
város első írásos említése 1289-ből 
való. Nevének eredete azonban vi-
tatott. A  helyiek számára a legelfo-
gadhatóbb magyarázat Anonymus 
feljegyzéseiből vezethető le, amely-
nek alapja a következő: „Az Úr meg-
testesülésének 937. esztendejében 
Árpád vezér elküldvén seregeit, az 
egész földet, mely a Tisza és a Bodrog 
közé esik, Ugocsáig minden lakójával 
együtt elfoglalta. Mialatt több napon 

át ott időztek, a vezér és az övéi lát-
ták a föld termékenységét, mindenfé-
le vad bőségét, meg azt, hogy milyen 
gazdag halban a Tisza és a Bodrog 
folyam, ezért a földet kimondhatat-
lanul megszerették.” Cigánd évszáza-
dokon át a Tisza, a Bodrog és a Kar-
csa folyók szorításában élő, néhány 
dombtetőre épült település volt. Az 
állandó áradás következtében szinte 
átgázolhatatlan, mocsaras, lápos te-
rületek vették körül. A  lápok között 
csak télen és meleg nyarakon voltak 
járható utak, az őszi-tavaszi áradás-
kor sajkákkal lehetett közlekedni, 
melyek egyetlen fatörzsből készített 
lélekvesztők voltak. Termőföld nem 
volt, a  megélhetést a halászat, vadá-
szat, harmatkása- és sulyomszedés, 
gyékényszövés jelentette. Nyáron át-
mentek a szomszéd Szabolcsba arat-
ni és nyomtatni. 1327-1377 között 
bizonyíthatóan a Tomaj nemzetség 
Henei-ágának birtokában volt. Az 
1347-ig egységes birtokként emlí-
tett települést egy birtokosztályos 
per szakította ketté. Ekkor nevezték 
el a Tisza melletti területet Nagy-
cigándnak, az ettől távolabbi részt 
Kiscigándnak. A  20. században már 
Cigánd volt a Bodrogköz legnagyobb 
települése. Ebben a században látvá-
nyos fejlődésen ment át a falu. 1922-
ben Kis- és Nagycigánd vezetése az 
egyesülés mellett döntött, megalkot-
ták az új községi szabályrendeletet és 
több infrastrukturális döntést hoztak. 
Ekkor határoztak a körorvosi állás 
megszervezéséről, vásártartási jog 

kérelmezéséről, a  közútfejlesztéshez 
való hozzájárulásról és elvi döntés 
született a villanyvilágításról, amely-
nek gyakorlati megvalósítására az 
1950-es években került sor. 1934-ben 
már két orvos gyógyított Cigándon, 
s  megszervezték a védőnői szolgála-
tot. 1972 óta vízvezeték hálózat szol-
gáltatja az ivóvizet.

Van tehát miből meríteni az utó-
doknak. Összefogás nélkül azonban 
nem lehetett volna ezeket az eredmé-
nyeket elérni, nem lehetne táplálkoz-
ni a Bodrogköz megannyi hagyomá-
nyából, kulturális értékéből. A  közös 
gondolkodás segít a továbblépésben. 
A lelkes csapat már megmutatta ma-
gát nemcsak a megyében, hanem a 
Rétközben, a  történelmi Bodrogköz-
ben, a szentendrei skanzenben és Bu-
dapesten is. A cigándi Falumúzeum jó 
kapcsolatot ápol a helyi civil szerveze-
tekkel, a környék múzeumaival, isko-
láival, közművelődési intézményeivel. 
„Múzeumok párbeszéde” címmel a 
felvidéki Királyhelmeci Mailáth Jó-
zsef Regionális Múzeummal közösen 
gondoznak egy projektet. A  cél az, 
hogy együttműködve erősítsék, ápol-
ják a határon átívelő kapcsolatokat. 
A  program részeként Cigándon egy 
bodrogközi mini skanzen is születő-
ben van.

A távlati cél az, hogy további ön-
kénteseket toborozzanak az iskolá-
sok körében, hiszen az értékőrzésben 
a fi atalokra kulcsszerep hárul. Van 
tehát egy település a Tisza partján, 
amely felismerte, hogy a helyi értékek, 
a  múlt, a  kulturális és szellemi örök-
ségének megőrzése jelentheti szá-
mukra a jövőt. Méghozzá olyan jövőt, 
amely egy kedvező képet fest, amely 
megmutatja, hogy Cigándot a pozitív 
példák között emlegetik.

Díjaik, elismeréseik: 2011.: Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye Kultú-
rájáért díj, „A  Bodrogköz Tájmúze-
umáért Alapítványnak”. 2013.: az Év 
tájháza elismerés Cigánd Falumúze-
umának. 2013.: Önkormányzatok a 
Közművelődésért díj, Cigánd Város 
Önkormányzatának. 2014.: Helyi Ízek 
Régiók védjegy a Cigándi apróbéles-
nek és a Cigándi kásás káposztának. 
2014.: A  Magyarországi Tájházak 
Szövetsége Cigándon tartotta orszá-
gos találkozóját.

A bodrogközi kisváros egyik büszkesége
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Cigándi apróbéles 
receptje

Hozzávalók:
Tészta: ½ kg fi nomliszt, 2 db to-

jás sárgája, 1 csipet só, 1 maréknyi 
porcukor, 4-5 dl tejföl, amivel köny-
nyen nyújtható keménységű tésztát 
készítünk.

Töltelék: ½ kg tehéntúró, 2 db 
tojás, 2 db vaníliacukor, 2 maréknyi 
porcukor vagy kapros túró, illetve 
szilvalekvár.

Sütéshez: 0,5 l napraforgó olaj.
Elkészítés: A tésztát cipó alakúra 

formázzuk, majd 1-2 órát pihentet-
jük, hogy könnyen nyújtható legyen. 
Ezt követően 3 egyenlő részre oszt-
juk és alaposan kidolgozzuk, egyen-
ként vékony metélt tészta vastagsá-
gúra nyújtjuk. A kör alakúra kinyúj-
tott tészta egyik felére a töltelékeket 
teáskanál segítségével kis kupacok-
ba 10 cm távolságra helyezzük, majd 
a másik felét ráhajtjuk. A  töltelék 
kupacok mentén újjal összenyom-
kodjuk és derelyemetszővel feldara-
boljuk négyzet alakúra. A másik két 
cipót ugyanígy készítjük. Forró bő 
olajban aranysárgára sütjük, közben 
egyszer megfordítjuk. Akkor jó, ha 
megpuff ad és hólyagos, állaga pedig 
kellemesen omlós lesz. Papírszalvé-
tára tesszük lecsöpögni. Tálaláskor 
porcukorral, ízlés szerint, megszór-
juk.

Cigándi kásás káposzta 
receptje

Hozzávalók (6 fő részére):
25 dkg kukorica-kásadara (to-

vábbiakban: dara), 25 dkg füstölt 
lapocka vagy sonka, 25 dkg füstölt 
húsos szalonna (kolozsvári), 2 fej 
vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 1 
közepes fej (1,5 kg) káposzta, 2 db 
zöldpaprika, 3 db paradicsom, 1 csí-
pős zöldpaprika, 1,5 dl házilag készí-
tett paradicsomlé, de helyettesíthető 
egy darab 100 grammos Aranyfácán 
paradicsom sűrítménnyel, só, bors, 
piros őrölt paprika ízlés szerint, 1,5 
dl napraforgó étolaj vagy zsír, tejföl. 
Vastagabb falú lábasban készítjük 
vagy alátétet használunk. A  darát 
leforrázzuk forró vízzel, 15 percig 
állni hagyjuk – a darának a három-
szorosával kell számolni a víz hoz-
záadását illetően –, hogy duzzadjon. 
Közben készítjük a többi hozzávalót. 
Apró kockára vágjuk a füstölt húst 
és szalonnát, a káposztát szálas for-
mára aprítjuk. A lábas aljára tesszük 
a szalonna bőrét és kb. fél dl olajat, 
hogy ne égjen oda az ételünk. Az 
összevágott káposzta 2/3-át a lábas 
legfeljebb 3/4-éig rakjuk. A  daráról 
leszűrjük a vizet, egy nagyobb tálba 
tesszük, hozzáadjuk az összeaprí-
tott húsfélét, az összetört fokhagy-
mát. A hagymát üvegesre sütjük kb. 
1 dl olajban, a tűzről levesszük és 2 

csapott teáskanál őrölt pirospapri-
kát kavarunk bele, majd ráöntjük a 
darára. Ízlés szerint, őrölt borssal, 
sóval, összekeverjük. Vigyázzunk a 
sóval, mert a füstölt húsfélék sósak! 
Mindezt rátesszük a káposztára, 
egyenletesen eligazítjuk, majd a töb-
bi káposztával befedjük. A zöldpap-
rikákat és paradicsomot apróra vág-
juk és a tetejére tesszük. Kevés vízzel 
felöntjük, az alsó réteg káposztáig. 
Odarakjuk főni, ha már „felrottyan”, 
az edény két fülénél fogva a lábast 
jobbra-balra forgatjuk. Ráöntjük a 
paradicsomot és tovább főzzük, de 
már csak kis hőfokon. Addig főz-
zük, míg a káposzta nem roppanós. 
Hagyjuk a tűzhelyen, a  gőzében is 
tovább puhul. Tálalása ízlés szerint, 
tejföllel és kakastaréj formára sült 
füstölt szalonnával.

BRÉZAI ZOLTÁN kulturális koordinátor, okleveles politológia szakos bölcsész és közép-
iskolai tanár, valamint okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Mis-
kolcon született 1979-ben és azóta is ebben a városban él. A Herman Ottó Gimnázium-
ban érettségizett, majd az ELTE TFK-n szerzett művelődésszervező diplomát 2002-ben. 
A  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben politológia 2008-ban pedig 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár diplomát vehetett át.
 Gimnazista korától, 1996-tól tagja az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifj úsági Vezetőségé-
nek, majd 2008-tól az országos elnökségnek is. Főképp az ifj úsági rendezvények, táborok, 
találkozók és a Kazinczy Gálák szervezésében vett és vesz részt tagtársaival.
 1999-től egyetemistaként dolgozott külsősként a Magyar Rádió Miskolci Stúdiójában, 
mint riporter, majd 2008-tól, mint főállású szerkesztő – műsorvezető. Főképp sport, kul-
turális és közéleti riportjai hangzottak el a regionális program mellett a Kossuth, Petőfi  és 
Bartók Rádió műsoraiban.
 14 évnyi rádiós munka után sportnyelven szólva „átigazolt” a közművelődés világába. 
2013 július 1-től dolgozik a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Irodájában, mint módszertani referens, majd 2013 novemberétől, mint kulturális koordi-
nátor tevékenykedik.
 Vallja, hogy az igényes beszéd-, magatartás- és érintkezéskultúra fontos szerepet kell, 
hogy játsszon mindenki életében. Mostani tevékenysége során is törekszik a nyelvi igé-
nyességre, hiszen anyanyelvünk pótolhatatlan kincs és érték.

A Cigándi apróbélest már az ország 
több pontján is ismerik

A Cigándi kásás káposzta 2014-től 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
értéktár része
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Szabó Pál, Biharugra öröksége
Éppen, hogy nem voltunk késés-

ben. Nem volt idő poroszkálni, nyom-
ni kellett a gázpedált a kocsiban, de 
még így is ráértem rácsodálkozni arra, 
milyen szép az ugrai táj. Milyen szé-
pen csillant meg a napfény. Még a szél 
is kellemesen fújt. Ez tetszene Szabó 
Pálnak – gondoltam, amikor a falu 
határában, az úton átballagott egy 
népes birkanyáj az autó előtt. Nem 
véletlen, hogy a népi író mindig visz-
szatért Budapestről a szülőfalujába. 
Még halálában is ide vágyott: hiába 
ravatalozták fel és búcsúztatták a fő-
városban nagy csinnadratta közepette, 
ő azt kérte, hogy az ugrai temetőben 
helyezzék örök nyugalomra arccal a 
felkelő-, lábbal a lenyugvó napnak. 
Így is lett. S  a falu hű maradt hozzá: 
a  nevét könyvtár őrzi, az otthonát 
emlékházzá alakították. Emlegetik, 
sőt versenyt is rendeznek, hogy ki-
derüljön, ki ismeri legbehatóbban a 
műveit.

Biharugra előtt már könnyű az 
utat megtalálni. Kisbuszokban pe-
dagógusok, személyautókkal szü-
lők hozzák a gyerekeket vetélkedni. 
A  Szabó Pál Irodalmi- és Prózamon-
dó Verseny, amelyen persze mindenki 
nyerni szeretne, bemutatni, hogy ő 
tudja a legtöbbet, másról is szó: a falu 
szülöttjének emlékének ápolásáról is. 
Békés megye északkeleti csücskében, 
Hajdú-Bihar-, Békés megye, valamint 
a magyar-román államhatár három-
szögében fekvő Biharugrán mindenki 
ismeri a népi írót. Sőt, Biharugrát, ezt 
a hányatott sorsú falut is Szabó Pál 
emléke teszi naggyá. No meg a fárad-
hatatlan polgármestere, Vígh Ilona.

– Amikor Biharugra neve elhang-
zik, elsősorban Szabó Pál népi íróra 
asszociálnak a kétezer hektáros Ha-
lastó és a Körös-Maros Nemzeti Park 
értékei mellett – mondta a falu „mo-
torja”, Vígh Ilona. – A  Sárréten élők 
büszkék a népi irodalom kiemelkedő 
alakjaira, őrizzük az emléküket, ránk 
hagyott irodalmi örökségüket. Szabó 
Pál sem hiányozhat a mai fi atalok iro-
dalmi ismeretéből. Itt mindenkinek 
tudnia kell, hogy Sinka Istvánnal – a 
fekete bojtárral – együtt indították a 
Kelet Népe című folyóiratot, amely 
országos fórummá nőtte ki magát 
és alakította az ország irodalomké-
pét. Ahogyan azt sem szabad elfelej-
teni, hogy az 50-es években Jókai és 
Mikszáth után Szabó Pál a harmadik 
legolvasottabb író volt. Ehhez képest 
manapság alig kaphatók a könyvei. 
Legutóbb a Püski Kiadónál jelent meg 
az „Ahogy lehet” Szabó Pál Emléke-

zete című könyv, amelyben rá em-
lékeznek barátai, kortársai. De ez a 
kötet is több mint tíz éve látott nap-
világot. Hogy pótoljuk a hiányt, a  bi-
harugrai önkormányzat az Európai 
Unió támogatásával adta ki Szabó Pál: 
Szülőföldem, Biharország című mű-
vét 2014-ben. Népi írónk emlékének, 
munkásságának hagyományápolá-
sában nemcsak én vállalok oroszlán-
részt. Támogatónk a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum és munkatársa, Dr. Végh 
Károly irodalomtörténész, Dr. Szabó 
Ferenc történész, nyugdíjas múze-
um igazgató, Vaszkó Tamás címzetes 
gimnáziumi igazgató, a  Tildy Zoltán 
Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap, 
illetve helyi vállalkozások, magánsze-
mélyek is.

Vígh Ilona, amikor időnk adódott 
rá, vázolta Biharugra sajátos helyzetét. 
Kifejtette, hogy a település, valamint 

Vígh Ilona, Biharugra polgármestere és a zsűri tagjai
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elődei 1950-ig, mintegy ezer éven át 
Bihar vármegye részét képezték. Ez-
után Békés megyéhez csatolták a Sar-
kadi járás részeként, majd a Szeghalmi 
járás része lett. Napjainkban a kistér-
ségen belül ismét Sarkadhoz köti egyre 
több szál. Biharugrán ma fele annyian 
laknak, mint száz évvel ezelőtt, nem 
egészen ezer lélek. A  hanyatlás Tria-
nonra vezethető vissza, még akkor is, 
ha azt látjuk, hogy a békeszerződés 
után az 1960-as évekig fokozatosan 
nőtt a falu lakosainak száma. A  tria-
noni határ miatt azonban Biharugra az 
ország legszélére került, ezzel elveszí-
tette a kistérségen belüli addigi relatív 
központi szerepét is. Az 1960-as évek-
ben nagyobb elvándorlási hullám kö-
vetkezett, amely a tsz-szervezés után 
kezdődött. A falu egyre inkább elöreg-
szik, csökken a megtartó ereje ennek 
az ősidők óta lakott vidéknek, amely 
egykor még vonzotta az embereket a 
letelepedésre.

Kevesen vágynak, vágytak any-
nyira vissza Biharugrára, mint hajda-
nán Szabó Pál, aki jellegzetes hangján 
havonta egyszer-kétszer közölte a 
feleségével, hogy „Anya, készülj, me-
gyünk Ugrára”. Ha elhangzott a „jel-
szó”, Etelkának két órán belül útra ké-
szen kellett állnia. Az asszony minden 
zsarnokoskodást elfogadott Szabó 
Páltól, cserébe a sok-sok szeretetért. 
Így szólt a feleségéről az író:

„Az eljövendő idők Marikája volt 
a feleségem, Góz Jóskának a felesége 

a regényben, fi lmekben és az életben, 
s azóta minden leányalakom, asszony-
alakom megint és megint a feleségem. 
Valamennyi szépség, tisztaság van a 
regénybeli asszonyaim környezetében, 
amennyi báj van az asszonyi csókban, 
mozdulatban, mind az övé” – vallotta 
Szabó Pál a Nyugtalan életben.

A  népi író családtagjainak fény-
képei ott fi gyelnek a biharugrai em-
lékház falán. Lesik a látogató lépéséit, 
hogy csodálják a hatalmas könyvtárat 
az alacsony házban. Nagy része még 
Szabó Pál gyűjteménye, ami viszont 
a dolgozószobájában található, a saját 
művei a világ szinte minden nyelvén. 
Találunk lengyel, észt, orosz, hor-
vát, angol, bolgár, szerb, cseh, román, 
német, de még kínai kötetet is. Száz 
évvel ezelőtt senki nem gondolta vol-
na, hogy a szegények lakta Alsó soron 
idegen nyelvű kötetek kapnak helyett. 
Szabó Pál csak Félgatyaszárnak hívta 
az utcát, ahol 1893-ban született és 
ahol a három lánytestvére is világra 
jött. A  hivatalos elnevezés, az Alsó 
sor a társadalmi tagozódásra muta-
tott rá, itt laktak a legszegényebbek, 
míg a Nagy utcán a tehetősek. A Fél-
gatyaszár kifejezés igen találó: ahogy 
az 1800-as években csak egyik ol-
dalon sorakoztak a házak, ablaksze-
mükkel délnek, lábbal északnak nézve. 
A porták akkor is, most is szinte bele-
térdeltek a rét vizeibe. Százötven éve 
rebesgették, hogy nemsokára szembe 
is épül egy sor ház, hiszen egy utca 

rangját mégiscsak az adja, ha két ol-
dalán vannak házak. Ám a mai Szabó 
Pál utca még mindig nem emelkedett 
erre a rangra.

– Szabó Pál ragaszkodhatott ehhez 
a szobához – gondoltam, miközben 
sétálgattam a helyiségben és silabizál-
tam az üveges szekrényben őrzött kö-
teteket, megsimogattam a robosztus 
íróasztalt, mellette a fekete-fehér tele-
víziót és az ősrégi rádiót. Nagy kincs 
volt ez akkoriban. Szluka Mátyás, az 
emlékház vezetőjének szavai alátá-
masztották a megérzésemet: Szabó 
Pál, ha csak tehette, itt, a  verendán 
dolgozott. A  budai otthona mintájá-
ra alakította ki ezt a helyiséget, ahova 
ömlött be a napfény. Hiába kezdte el a 
fővárosban a regényeit, Ugrán fejezte 
be azokat. Az Új földet is itt öntötte 
a végső formájába. Már készen volt, 
amikor elindult a fővárosból, csak 
éppen egy legalább harminc oldal-
nyi lektori jelentés „igazította útba” 
hogyan kell ábrázolni az embereket. 
Mindenesetre három hét alatt új re-
gény született az öreg Continental 
írógépen, amelynek kopott gombjait a 
látogatók is megcsodálhatják.

Különleges hely ez az emlékház. 
Nem őrzik üveg alatt, kötélsodrony 
mögött az értékeket, hagyják, hogy a 
látogató odalépjen, megtapintsa a be-
rendezési tárgyakat. Így minden olyan 

Szabó Pál Emlékház

Szabó Pál szobra
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közel került az emberhez, hogy szinte 
azt várta, megszólaljon mellette Sza-
bó Pál. S  meg is szólalt. Igaz, csak 
magnóról. Egy rádiófelvételen mesélt 
arról, hogyan is indult a pályája. Ho-
gyan lett egy hat elemit végzett fi úból 
nagy író, aki ráadásul rögtön egy re-
génnyel robbant be a köztudatba.

– Amikor Szabó Pál az első hat 
osztályt elvégezte, Harmati Gusztáv 
rektor úr szerette volna rábeszélni 
a szülőket, hogy hagyják továbbta-
nulni a jó eszű gyermeket. Az édes-
anyja hajlott is volna rá, az édesapa 
viszont nem engedte. Attól tartott, 
hogy ha tanul és úr lesz, rá sem néz 
majd a szüleire – mesélte Szluka Má-
tyás. – Végül az anyja kőművesinas-
nak adta Nagyváradra és hamarosan 
kenyérkeresővé kellett előlépnie. Az 
apja ugyanis szalmahordás közben, 
49 éves korában leesett a kazalról és 

„megszakadt”. Ifj abb Szabó Pál éppen 
ezért soha nem lépett ki az ajtón kö-
szönés nélkül. Babonásan üdvözölt 
mindig mindenkit, hiszen mint haj-
togatta, az apja búcsú nélkül ment 
el és soha többet nem tért haza. Kö-
szönt reggel, este, napközben, haza-
jövet. Köszönt akkor is, ha hajnalban 
kiment a kertbe. Mindig ő verte le 
a harmatot a fűről, szerette nézni a 
felkelő nap sugarait. Szabó Pál soha 
nem bújt ki a munka alól: ha kellett, 
kosarat font, ha kellett, tapasztott, ha 
kellett, sást vagy éppen nádat vágott. 
Kevés, kétszeres Kossuth-díjasról 

mondhatjuk ezt el. De valószínűleg a 
Baumgarten és József Attila-díjasok 
között sem találnánk ilyen életutat.

A verendát a mai látogató már be-
üvegezve találja. Ezt már Szabó Pál 
1970. október 31-én bekövetkezett 
halála után alakíttatta át a felesége. 
Az asszony és a lánya összegyűjtötte 
az író tárgyait, holmijait, s  elhozták 
Budáról az író kedves kakukkos óráját 
is.

– Ama októberi estén már tudtuk: 
nincs tovább – jegyezte fel Szabó Pál 
lánya, a szintén író Bertalan Ágnes a 
visszaemlékezésében. – Anyám apám 
dolgozószobájában rémült szívvel 
és rettenettel rója vég nélküli útját 
fel-le, az óra rugószíve ütni kezdi a 
tízet. Anyám megállítja, mintha az 
időt akarná megmerevíteni, a közelgő 
tragédiát, és: ekkor, ebben a pillanat-
ban lobbant ki apám élete. Azóta is áll. 
Nem indítjuk meg soha többet…

Lehozták Biharugrára azt a fotelt 
is, amelyben egyévi betegsége alatt 
tudott csak aludni, üldögélni. Tüdő-
rákja volt. Budapesten felravatalozták, 
barátai, rajongói leróhatták előtte a 
tiszteletüket, de kérésére Biharugrán 
temették el, arccal a felkelő, lábbal a 
lenyugvó napnak.

„A  rezdülések hullámokat vernek 
a hatvan évemen, mint valami tavon, 
a  szemem most már a gyűrűzésének 
az útját lesi, vajon éltem én valóságos, 
emberi életet, vagy az életem nem 
volt más, mint állandó, soha meg nem 

szűnő nyugtalanság az igazi szépség, 
az igazi jóság, az igazi emberi élet 
után? Nem volt egyéb, mint nagy-
nagy keresés, nyugtalanság. De kinek 
a nyugtalansága? Kinek a keresése? 
Hiszen énbennem is millió és millió 
ősnek a vére, nyugtalansága, keresése 
van, hiszen az emberi élet csodálatos” 

– vallotta a Nyugtalan élet című ön-
életrajzi regényében Szabó Pál.

S az is csodálatos, amit Szabó Pál 
letett az asztalra. Hogy képes volt ki-
mászni a mély szegénység lápjából, 
képes volt írni, nem is akárhogyan, 
s politizálni. Bevallom, nem lehet úgy 
bebarangolni a kertet, hogy ne jusson 
eszembe a vén diófa alatt állva, hogy 
innen, erről a portáról indult a Kis-
gazdapárt. Bihari Nagy Lajos, bojti 
tanító jött az ötlettel, amiben Szabó 
Pál is látott fantáziát, és már elismert 
íróként támogatott is.

– Tudok róla, hogy vannak em-
berek, akik szeretnék a Kisgazdapárt 
történetét nem Nagy Lajossal és 
Szabó Pállal kezdeni, hanem inkább 
önmagukkal. Tegyék… – fogalmazta 
meg Szabó Pál kissé lemondóan az 
1960-as években. Pedig Szabó Pál ta-
lálta ki az országossá nőtt mozgalmat, 
ebbe a kezdeményezésbe forgatta 
bele a könyveiért kapott honoráriu-
mot. De hogyan, miért is kezdett el 
írni?

A  felháborodás szülte az első tár-
cáját. Az Írógép Biharugrán 1928-ban 
jelent meg a Körösvidék című lapban, 
még név nélkül. Nem a gépek ellen 
szólt, hanem ama gyakorlat ellen, 
hogy a helyi főjegyző, azért vetetett 
az amúgy is szegény falu pénzéből 
írógépet, hogy állást biztosíthasson az 
unokahúgának. Ha Szabó Pál ezt nem 
veti papírra, már rég feledésbe merült 
volna a történet, a  helyiek azonban 
még mindig számon tartják a közel 
90 évvel ezelőtti csúfságot. Az első 
jelentős műve, az Emberek mindösz-
sze egy évvel később, 1929-ben jelent 
meg. Mint a lánya feljegyezte, ritkán 
vette elő a már megjelent regényeit, 
leginkább a hatvanas években volt rá 
jellemző, hogy olvasgatni kezdte a sa-
ját sorait.

– Nem úgy nagy írás ez, hogy eget-
verő, de a valóságot írni, tiszta szívvel 
jönni, ez a titka a sikerének – mondta 
az Emberekről. Majd hozzátette: nem 
ért rá vacakolni, átdolgozni egy-egy 

Szluka Mátyás, a rendezvény felépítője és szervezője
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írását. Annyira feszítette belülről a 
mondanivaló a süllyedő világ hátán, 
hogy azonnal ki kellett öntenie ma-
gából. Írt, lapokat szerkesztett, poli-
tizált. Iszonyú erő kellett ehhez és az 
energiát ehhez Biharugrából merítet-
te. S a témát is. Hiszen, ha valaki, ő is-
merte a falut, a  szegénységet, az em-
bereket. Az Emberekben is a paraszti 
világ egyre mélyülő válságát ábrázolta, 
a  saját bőrén tapasztalt szegénypa-
raszt szemszögéből.

A  kor nagyjai, Móricz Zsigmond 
és Féja Géza azonnal fel is kapták a 
fejüket az új hang hallatán. Móricz 
Új nagy írót küldött a falu címen írt 
kritikát róla a Nyugatban. (Szabó Pált 
tulajdonképpen Móricz indította el 
a pályán, míg később Sánta Ferencet 
pedig Szabó Pál karolta fel.) Tildy 
Zoltán – későbbi miniszterelnök, aki 
akkoriban a Sylvester Nyomdát ve-
zette – támogatta a kötet megjele-
nését, majd a Franklin Kiadó kötött 
vele szerződést, s  kapott 1500 pengő 
támogatást. Nem sokkal később egy 
amerikai céggel is 1500 pengős szer-
ződés kötött. Irtózatos összeg volt ez 
akkoriban, amikor 80 fi llért fi zettek a 
napszámra. A sor a Békalencse, a Pa-
pok, Vasárnapok, Harangoznak című 
kötetekkel folytatódott, majd a 40-es 
évek elején írta meg fő művét a La-
kodalom-Keresztelő-Bölcső trilógiát, 
mely összefoglaló nevén Talpalatnyi 
föld címmel vált világhírűvé. A  re-
gényből született meg a háború utáni 

magyar fi lmgyártás első nagy sikerű 
alkotása, amely ma is a TOP10 egyike. 
A  fi lmkockák kétharmadát Biharug-
rán forgatták Mészáros Ági és Szirtes 
Ádám főszerepelésével. A  falubeliek 
a mai napig emlegetik, hogy Mészá-
ros Áginak megfájdult a foga és mivel 
nem bízott a közeli, komádi fogorvos-
ban, meg kellett szakítani a forgatást, 
amíg a művésznő hazautazott a buda-
pesti doktorához.

Igaz, ez éppen nem került szóba 
a Szabó Pál Irodalom és Prózamon-
dó Versenyen Biharugrán, amit nem-
rég nyolcadik alkalommal rendeztek 
meg. Mindenki ott volt, aki számított. 
A polgármester, Vígh Ilona is végigülte 
a hét órán át tartó vetélkedőt. Szluka 
Mátyás, aki az emlékház vezetőjeként 
ismerős a cikkből az olvasóknak, ott a 
konferanszié szerepét töltötte be. Lát-
szott, hogy szereti a gyerekeket. Nem 
véletlenül sugárzott ez róla: 39 eszten-
dőt tanított Biharugrán, az utolsó hat 
esztendőben igazgatta is az iskolát.

– Anno az iskolával szemben épí-
tettem házat, hogy minél közelebb 
legyek az intézményhez. A kora nyug-
díjas évek átvészelésében nagyon 
sokat segített az emlékház és Szabó 
Pál életművének gondozása. Ha kel-
lett, ha nem oda, menekültem, hogy 
ne halljam a csengőszót – hangsú-
lyozta Szluka Mátyás. – Szerencsére 
legtöbbször van kit körbevezetnem. 
Évente 800-900 látogatója van az em-
lékháznak, ami egy nehezen megkö-

zelíthető, szinte a világtól elzárt falu 
esetében nagy szó. Innen általában 
továbbirányítjuk a látogatókat a Bi-
hari Madárvártába, amely a telepü-
lés központjától három kilométerre 
található, illetve a helyi tájházba és 
a falumúzeumba. Vésztő-Mágorra 
is érdemes ellátogatni. A  népi írók 
szoborparkjában barangolva látha-
tók Szabó Pál, Erdélyi Ferenc, Kardos 
László, Féja Géza, Veres Péter, Kovács 
Imre, Illyés Gyula, Bibó István, Nagy 
László, Németh László, Barsi Dénes, 
Hegyesi János, Simándy Pál, Tamási 
Áron, Czine Mihály arcvonásai. S arra 
is szoktam biztatni az érdeklődőket, 
hogy utazzanak el Gesztre. A  tele-
pülés Arany Jánosról híres, hiszen a 
költő itt szolgált Tisza Domokos gróf 
házitanítójaként. Irodalmi művekben 
is utolérhetjük a települést. Arany a 
geszti élményei alapján írta meg első 
balladáinak egyikét, az Ágnes asz-
szonyt. Itt ismerkedett meg a köröst-
arcsaiak és a ladányiak határvitájával, 
melyet A  vén Márkus című balladá-
jában dolgozott fel. S Ady Endre, aki 
ugyan soha nem járt Geszten, szintén 
említette a falut, igaz, nem túl hízel-
gően.

Szluka Mátyás ugyan Békéscsa-
bán született és érettségizett, de már 
ugrainak vallja magát. Mint mondta, 
szereti a bihari, nyers, nyakas em-
bereket, hiszen Biharugra nagyon jó 
lelkű falu. Igaz, hogy itt is lazulnak az 
emberi kapcsolatok, már nem feltét-
lenül segítenek egymásnak az embe-
rek például egy házépítésnél, de még 
mindig többet tudnak egymásról az 
itt lakók, mint a nagyobb városokban, 
akárcsak a közeli Békéscsabán vagy 
éppen Debrecenben.

Az ismeretség, a  közelség látszik 
is a Szabó Pál Irodalom -és Próza-
mondó Versenyen, ahova a gyerekek 
nem versengeni, csak versenyezni 
érkeztek. Talán a kistelepülések sajá-
tos helyzetéből, egymással összefonó-
dásaiból adódik, hogy tudnak örülni 
egymás sikerének a fi atalok. Sőt, ami-
kor a tizenkilenc, három fős csapat 
Ki mit tud?-ot játszott, az ellenfélnek 
is súgtak a gyerekek. A  kérdések bi-
zony nem mindig voltak egyszerűek, 
sok fejtörést okoztak a diákoknak. 
De hát ez is a cél: olyan kifejezéseket 
is,,szedjenek fel” az olvásmányaikból, 
amivel a tévében, Facebookon nem A Szabó Pál szövegeket mondó diákok, a versenyre koncentrálva
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találkoznak. Volt, amikor a Szabó Pál 
műveiből idézett tájszavakat kellett 
megmagyarázni, mint például azt, 
hogy mit jelent a fáin, az elkámpi-
csorodik, a csáva, a dézsa, a fi dibusz, 
a  kapca, a  kanális, a  fi ndzsa, a  csim-
bók. A  feladatlapok javításából kide-
rült, igen járatosak voltak Szabó Pál 
műveiben a környező településekről, 
Komádiból, Okányból, Szeghalomról, 
Békéscsabáról, Magyarhomorogról, 
Gesztről, Körösszegapátiból, Gyulá-
ról, Vésztőről, Berettyóújfaluból és 
Körösszakállról érkezett csapatok. 
Majd a hatvan diáknak az író novellá-
iból feltett kérdésekre kellett válaszol-
ni. Volt, aki brillírozott, mások elbuk-
tak a megmérettetésen. Aki azonban 
pontot veszített, még behozhatta a 
lemaradását: minden csapatnak elő 
kellett adnia Só Mihály történetéből 
egy részletet. S ha a csapattagok nem 
is közelíthették meg az 1970-es évek-
ben bemutatott tévéjátékot, amelyben 
az asszonykérő özvegyember szerepé-
ben Bodrogi Gyula, jövendőbelijeként 
Törőcsik Mari, a  Magyar Élet Pártja 

„népért síró” képviselő-jelöltjeként 
pedig Ungváry László remekelt, sok 
izgalmas alakítás született. A  tizen-
kilenc csapat közül szinte mindegyik 
nagy leleménnyel állította színre a 
kellékeket: volt papírautó, igazi demi-
zson, feltűnt népviselet, valódi csiz-
ma, de leginkább a lelkesedés látszott. 
A  kamaszok szívesen komédiáztak 
most is, és jönnének jövőre is.

Igaz, a többség „visszatérő vendég” 
a versenyen. A 11 éves Gyöngyösi Jáz-
min és testvére, a  9 éves Gyöngyösi 
Rebeka évek óta mond novellarész-
letet a Szabó Pál Irodalom – és Pró-
zamondó Versenyen, ráadásul nem is 
akárhogy. Mindkét roma kislány he-
lyezett lett a kategóriájában, ami nem 
véletlen, hiszen zsenge koruk ellenére 
nemcsak felmondták, hanem értették 
is a szöveget. A  felkészítő pedagó-

gusok és szülők sokat dolgozhattak 
együtt a kislányokkal. S  abban is biz-
tos vagyok, hogy a 15 éves Horgász 
Imréről is hallunk még.

– Természetesen indulok a Sza-
bó Pál versenyen, hiszen Szabó Pál 
legalább olyan közel áll a szívemhez, 
mint Sinka István művei – mondta a 
középiskolás fi atal. – Szabó Pált ma 
már nem ismerik annyira behatóan, 
mint illene. Tudtommal a középisko-
lás tananyagban is alig esik róla szó, 
talán az egyetemi tananyag jobban 
kiemeli. Nekem az irodalomtanárom 
adta az első Szabó Pál novellát a ke-
zembe, örökké hálás leszek érte: hi-
szen ez a két, nem mellesleg Békés 
megyei szerző annyira magával raga-
dott, hogy azóta sokat olvastam tőlük. 
Kedvencet nem is tudnék kiemelni, 
mert mindig másba szeretek bele. 
Szerencsére sok kötetet írtak.

Késő délután volt, mire véget ért 
a Szabó Pál verseny és mindenki bol-
dogan távozott. Sok-sok ajándékkal 
és rengeteg irodalmi élménnyel. Több 
ilyen megemlékezés kellene, mert a 
Kossuth-díjas Szabó Pál megérdemli – 
gondoltam, miközben kigördült a ko-
csi a faluból. Ezúttal nem tartóztatott 
fel a birkanyáj. De a lenyugvó nap kí-
sérte utunkat. Bárcsak láthatta volna 
Szabó Pál is.

VÍGH ILONA 1973-ban szülőhelyén, a Péter András Gimnáziumban érettségizett, majd 
Békéscsabán a Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában kiegészítő érettségit 
tett. 1974. augusztus 1-jén kezdett dolgozni a Szeghalmi Városi Művelődési Központban. 
Közben 1988-ban tanító és népművelő oklevelet szerzett a Debreceni Tanítóképző Főisko-
lán. 1989-1992 között elvégezte a Művelődési Minisztérium Kultúrinnovációs Központja 
által szervezett vezetőképző tanfolyamát. 1996. évi alapításától a Szeghalmi Városi Műve-
lődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársa, 1997-től igazgatója. 1985-ben 
belépett a Népművelők Egyesületébe. 1997-ben létrehozta a Művészeti és Közművelődési 
Alapítványt, amelynek kuratóriumi tagja. 1998 óta a Szeghalmi Úszósport Egyesület veze-
tőségi tagja. Tíz évig versenyszerűen tornázott, de most is rendszeresen sportol, szívesen 
úszik, síel. 2003-ban vezetésével alakult meg a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség női tago-
zata. A néppárti átalakulás során megbízták a szeghalmi választókerület elnöki tisztségé-
vel is. 2006 óta Biharugra polgármestere.

SZLUKA MÁTYÁS (1951, Békéscsaba) 1969-ben érettségizett a szülővárosában, majd 
Biharugrára szegődött képesítés nélküli tanárnak. 1974-ben végzett Szegeden, a  Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán, majd visszatért a faluba oktatni. Ezer szállal kötődik Bihar-
ugrához: ide házasodott, itt tanított, itt született a lánya, aki már egy unokával is megaján-
dékozta. 1996-2001-ig dolgozott a biharugrai általános iskolában igazgató-helyettesként, 
2001-tól 2007-ig vezette is azt, amíg az intézmény nem társult a magyarhomorogi iskolá-
val. A Szabó Pál Emlékházhoz több évtizedes kapcsolat fűzi, 2006 óta irányítja.

FEKETE KATALIN tanár vagy újságíró szeretett volna lenni. Mindkettőt tanulta a Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán. A diploma megszerzése 
után, 2001 nyarán, még mielőtt elkezdte volna a Magyar Újságíró Szövetség Bálint György 
Újságíró Akadémiáján a képzést, jelentkezett a Békés Megyei Hírlaphoz önkéntes gyakor-
latra. A néhány hónaposnak szánt „unaloműzőből” 14 éves munkaviszony lett a napilap-
nál. 2015. februárja óta dolgozik a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájában 
módszertani referensként.

Ki tud többet Szabó Pálról? Iskolák közötti verseny
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Megújulások Martonfán
Martonfa Pécs és Pécsvárad kö-

zött fekszik, így érthetően e két város 
vonzásában él a település 228 lakosa. 
Közúton a 6-os számú útról letérve, 
rövid bekötőúton közelíthető meg, 
zsáktelepülés, átmenő forgalma nincs. 
Ez, a  fekvéséből adódó viszonyla-
gos elzártság alapozza meg csendes 
nyugalmát, meghittségét. A  faluba 
érve barátságos fa játszótér fogad-
ja a látogatót. A  főutcán (Köztársa-
ság utca) végigsétálva hamarosan az 
1874-ben Szent István tiszteletére 
emelt templomhoz érkezünk, ahol a 
falu négy kicsiny utcája összefut. Itt, 
a falu legmagasabb pontján, tornyával 
a házak fölé magasodó épület egy-
szerűségével is tekintélyt parancsol. 
A  kertjében álló márványoszlop a vi-
lágháborúkban elhunyt martonfaiak-
nak állít emléket. A  régészeti leletek 
tanúsága szerint a község környékén 
már a bronzkor késői szakaszában 
(Kr.e. 1300-1100 között) is lakott te-
lepülés állhatott. A  községben feltárt 
szórvány csontvázas sír a Halomsíros 
kultúra népének nyújtott csontvázas 
temetkezésről tanúskodik. A környék 
később egy kelta népcsoport otthoná-
vá vált, a  vaskor e kései szakaszából 
szórványlelet: két vaslándzsa került 
elő. A  magyarok már az Árpád kor 
kezdetén benépesítették a vidéket. 
A  település neve 1292 és 1297 kö-
zött bukkan fel a pécsváradi apátság 
alapítólevelében (az apátság birtoka 
volt), Martonfolua változatban. A  te-
lepülés a török hódoltság idején is 
folyamatosan lakott maradt. Népes-
ségének túlnyomó része azóta is ma-
gyar, a XVIII. században a környékére 
nagy számban betelepülő németek 

ide csak elenyésző számban érkeztek. 
A  falu hagyományos pécsváradi kötö-
dései (körjegyzőség, óvoda és iskola, 
egészségügyi intézmények) mellett 
megerősödőben van a megyeszékhely 
vonzása (munkahelyek; intézményi-, 
kereskedelmi- és kulturális szolgálta-
tások kínálata).

2014 tavaszán helyi kezdemé-
nyezésre alakult a Martonfai Közös-
ségfejlesztő Szociális Szövetkezet 12 
taggal, plusz az Önkormányzattal 
közösen. A  szociális szövetkezet ve-
zetője: Bosnyák Attila András. Itt kez-
dett a Baranya Megyei Iroda lokális 
társadalomfejlesztő projektet Knyi-
hár Éva közösségfejlesztési szakem-
ber bevonásával 2014 októberében. 
A  felszínen megjelenő problémaként 
defi niálták a kilencvenes évek végén 
még aktív közösség megszűnését, az 
érdektelenséget, a  kommunikációs 
nehézségeket a tagok között.

A  projekt kapcsán hetente talál-
koztunk a szövetkezet tagjaival és a 
település érdeklődő tagjaival a Mű-
velődési Ház konyhaasztalát körbeül-
ve, ahogy egyre jobban megismertük 
egymást, annál jobb hangulatban telt 
az együtt töltött idő.

Az összejövetelek célja, hogy in-
formációt nyújtsunk, megteremtsük 
az elfogadás légkörét hozzuk létre, 
segítsük a közös akarat megfogal-
mazását, segítsük a közös cselekvést. 
A közös tanulás segítésével és a közös 
cselekvési terv támogatásával a helyi 
Tudástár alapjait tegyük le.

A folyamat során feldolgozásra ke-
rült főbb témakörök voltak az értékek, 

erőforrások és problémák beazono-
sításának módszerei, a  helyi jövőkép 
felvázolása, a  partnerek keresése és 
bevonásának lehetőségei, illetve az 
érdekek és együttműködési felületek 
feltárása.

Elmondták a helyiek, miért jó 
Martonfa, mi a pozitív dolog, amit 
elmondanának a településről, illetve 
miket látnak problémának, veszély-
nek. A  találkozó második felében 
mindenki egyénileg beszélt arról, 
hogy mi az, amit szeretnek a települé-

Bosnyák Attila András, 
Martonfa polgármestere
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sükön, és mi az, amin változtatnának. 
A  változtatások mentén konkrét ötle-
teket, javaslatokat fogalmaztak meg, 
gyűjtöttek össze. Konkrét közösségi 
mozgalmak mentén beszélgettünk 
a kölcsönös önsegítő rendszerekről, 
közösségi alapú termelői és vásár-
lói programokról. Módszertanilag 
kitértünk a közösségek (informális, 
formális) aktivizálására, közös beszél-
getések generálásának folyamatára, 
a településen élők megszólításának és 
minél szélesebb körben való bevoná-
sának kihívásaira.

Tisztáztuk a helyi értéktár fogal-
mát, a  tudatosabb közösségi feltárás 
lehetőségeit, konkrét módszereit. 
Irányított beszélgetés keretében a 
résztvevők megosztották saját élmé-
nyeiket és tapasztalataikat, kihangsú-
lyozva hogy milyen fontos szempont 
számukra meglátni egy-egy helyi kö-
zösség speciális másságainak értékeit, 
és azt láthatóvá, értékké tenni mások 
számára is.

Elkészítették a Szövetkezetük 
SWOT analízisét; tisztázták a célokat 
és a fókuszokat, közös – mindenki 
számára érthető nyelvre fordították. 
A  Szövetkezeti közös fókuszokat a 
következőkben határozták meg: mun-
kahelyek létrehozása, közösség/ösz-
szefogás, helyi termékek és egészsé-
ges életmód, lehetséges kitörési pont. 
A  lehetőségek tudatos átgondolása 

megmutatott néhány eddig rejtett 
értéket is, amely a helyi szövetkezeti 
identitás alapjai is lehet.

Leraktuk az alapjait egy tankataló-
gusnak, felmértük a helyi erőforráso-
kat, potenciálokat, amelynek eredmé-
nyeként elkezdtek az első tanulókörök 
(még ha nem is hívták annak) szer-
veződni. Azok a tudások, amelyek 
igényként, hiányosságként kerültek 
elő (forrásteremtési ismeretek, pályá-
zatírási ismeretek, tudás, traktorveze-
tői tudás), azok határozhatják meg a 
2015-ös év közös munkáját.

A  tankatalógusból néhány sze-
melvényt megmutatva látjuk, hogy 
mekkora potenciál van a település la-
kosaiban. A csoportban lévő tudások, 
készségek, adottságok, amivel hozzá 
tudnak járulni a közösségi tudáshoz 
a teljesség igénye nélkül: vetéssel, 
mezőgazdasági munkákkal kapcsola-
tos (bio termesztés, gyógynövény és 
fűszernövény) ismeretek, állattartás-
sal kapcsolatos (tyúktartás, tehénfe-
jés, elletés, disznótartás) ismeretek, 
savanyúság, lekvár, befőtt eltevés és 
tartósítás, különböző kézimunkák: 
kötés, horgolás, hímzés, szövés, var-
rás. De különböző gépjárművek ve-
zetése, kisgépek javításának tudása, 
tűzvédelmi ismeretek, szervezőkész-
ség, tükörírás készsége is felszínre 
került.

A  csapat tagjainak tanulási vá-
gyai is több témakör köré csoporto-
síthatók, egyrészt a mezőgazdasági 
ismeretek elmélyítése, pl: metszés, 
másrészt kisgépek kezelése, pl: ka-
szálógép, nagyfűrész használata, har-
madrészt pedig a személyiségfejlődést 
támogató vagy szabadidős tevékeny-
ségek megtanulása, pl: problémameg-
oldó képesség, idegen nyelvek, szá-
mítógépes ismeretek, vezetői készség, 

„csendben maradás”, virágkötés, ko-
sárfonás.

Ezen ismeretek tudatosítása men-
tén tudatosult és indult el az első ta-
nulókör, a Sütiklub.

Hozzuk össze a falut – Karácsonyváró Családi Nap – kézműves foglalkoztató asztal

Hozzuk össze a falut – Karácsonyváró Családi Nap
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A  projekt szerves részét képez-
te egy Martonfai Börze, amely az 
eredeti tervek szerint egy rövidebb, 
a  Szövetkezetet bemutató délutáni 
programelemnek volt tervezve. Már 
a találkozók elején felmerült az igény, 
hogy közelíteni szeretnék a település 
lakosait a Szövetkezethez, be szeret-
nék mutatni, mi a Szövetkezetük cél-
ja, kik is Ők valójában és mihez érte-
nek, így jött a „Hozzuk össze a falut 

– Karácsonyváró Családi Nap” ötlete, 
amelynek 2014.december 6-án került 
megrendezésre és messze túlszár-
nyalta az eredetileg kitűzött célokat.

A  program kezdetén az érkezőket 
szerencse sütivel fogadták, melyekben 
cédulákon feltüntetett nyereményeket 
rejtettek el. A falu apraja-nagyja össze-
gyűlt, ki sütött, ki főzött, ki a rendezés-
ben segédkezett. A gyermekeknek sok 
érdekes program kínált elfoglaltságot, 
érdekességet. A  délelőtt folyamán a 
helyi fazekas Deér Amália segítségé-
vel a résztvevők ajtódísz készítésen és 
gyöngyfűzésen vehettek részt. Ajándék 
tasakokat hajtogathattak a gyermekek, 
melyben az általuk készített tárgyakat 
haza tudták vinni. A felnőtteknek rétes 
és a csigatészta készítését mutatta be 
Tóth Sándorné, Mészáros Sándorné 
és Eigner Béláné. A programok alatt a 
kivetítőn a település korábbi életét be-
mutató fotókból összeállított montázs 
futott, amely minden jelenlévő szívét/
lelkét melengette, hiszen vagy magu-
kat, vagy családtagjaikat ismerték fel 

a képeken. Már a fotók összegyűjtése 
is közösségformáló volt, hiszen koráb-
ban mindenkit kértek, hogy hozzon 
régi fotót.

Ebédre a helyi szövetkezet által 
termesztett főtt burgonyát, savanyú-
ságot szolgálták fel a helyben készített 
szarvas- és sertéspörkölt mellé.

Az ebéd után átadásra kerültek a 
szerencse sütikben megtalált nyere-
mények. Az ajándéktárgyak között 
szerepeltek a helyi cukorborsó és 
zöldbab konzerv, burgonya és a helyi 
fazekas által készített dísz- és kerámia 
tárgyak. A  gyerekek nagy örömére, 
plüss fi gurák, lufi k kerültek átadás-

ra. A fődíj egy játék traktor volt, mely 
jelképezte a falu által 2014 őszén vá-
sárolt traktort, melyet a helyi szövet-
kezet használ a földjei megművelésé-
re. A  délutáni foglalkozásokon a gye-
rekek nemezelhettek, gipszfi gurákat 
festhettek, mézeskalácsot díszíthettek 
és arcfestésen vehettek részt. A  gyer-
mekprogram zárásaként megérkezett 
a Mikulás krampuszával, aki minden 
jelenlévő gyermeket megajándéko-
zott. Az esti program karaokéval és 
tánccal folytatódott.

A  program értékelését fontos-
nak tartottuk, összegyűjtöttük, hogy 
miért neveztük sikeresnek a rendez-
vényt: jól átgondolt, tervezett volt a 
program, a  háttérben a közös képek 
érzelmileg is megérintették az embe-
reket, minden korosztály jól érezhette 
magát, jó hangulat volt, kedves fogad-
tatás, pécsváradi polgármester támo-
gató részvétele sokat jelentett, illetve 
új emberek és más településről érke-
zők is érdeklődtek, ami által színese-
dett a csapat. A gyerekeknek a Miku-
lás várása, köszöntése és búcsúztatása 
nagy élmény volt, a  csigakészítés és 
rétes húzás nagyon látványos volt és 
élvezetes, még a férfi ak is bekapcso-
lódtak, stresszmentes, konfl iktus-
mentes volt a rendezvény.

A  további eseményekre való te-
kintettel néhány ötletet gyűjtöttünk 
össze, amely azt hivatott elősegíteni, 
hogy a máskor is hasonlóan jól mű-
ködjenek a dolgok. Ezek a még részle-
tesebb folyamatleírás, feladatleírások 

Hozzuk össze a falut – Karácsonyváró Családi Nap – Rétes készítésének tanulása

Szappanfőző kör



37

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Helyi érték

Spirk Nikoletta

összegyűjtése, betanítani a segítőket 
bizonyos feladatokra, még több em-
bert bevonni a szervezésbe, ezáltal 
tehermentesíteni a szervezőket.

A  feladatok elosztása, a  csoport-
működés kapcsán merült fel a cso-
portszerepek kérdése, amelyre reagál-
va Belbin csoportműködést vizsgáló 
tesztjét töltötték ki a tagok. A  teszt 
megmutatja, ki milyen szerepeket ré-
szesít előnyben, és melyiket vállalja fel 
kényszerből, és közben az igazán fon-
tos dolgoktól von el energiát. Termé-
szetesen, a csoportban tanúsított ma-
gatartásforma mindig függ a közegtől 
és a többi szereplőtől. A teszt segítsé-
gével kideríthető, hogy a csapat tag-
jai milyen sokszínű szerep-készlettel 
rendelkeznek, ki mennyire rugalmas, 
alkalmazkodó. A teszt szerint egy csa-
patban nyolc lényeges szerep jelenik 
meg: a  vállalatépítő, az elnök, a  ser-
kentő, az ötletgyártó, a  forrásfeltá-
ró, a  helyzetértékelő, a  csapatjátékos, 
a  megvalósító. Mindegyik szerepet 
egyedi jellemvonások határozzák 
meg. Ezen jellemvonások mentén 
beszéltük meg az eredményeket, az 
elvárt és a lehetséges szerepeket.

A  találkozók végére mindenki 
számára egyértelművé vált, hogy ha-
tékonyabbak a közösségi megoldások, 
mert komplexek, minden szereplőre 
építenek, és közösségi hálózatokat 
hoznak létre.

A  közösségfejlesztő folyamatot 
2015-ben is folytjuk. Ami már most 
is jól működik, a  hétfői Sütikörök, 
amely során kéthetente hétfőn ösz-
szegyűlve egy személy kedvenc süte-
ményét közösen elkészítik és el is fo-
gyasztják. A terv szerint az elkészített 
sütemények receptjeiből receptkönyv 
készül majd. Nagy lelkesedéssel ta-
nultuk a szappanfőzés tudományát, 
szeretnénk ha a mosószappan mellett 
a pipereszappanok és kozmetikumok 
készítését is meg tudnánk tanulni.

A 2015-ös év további céljai, hogy a 
közösségfejlesztő beszélgetések mel-
lett tovább tudjon a tudástár bővül-
ni, több lehetőség legyen a közösségi 
tanulásra, a  2014-es Martonfai Börze 
sikerén felbuzdulva hagyományt te-

remteni a Szövetkezet eredményeinek 
bemutatására, „Ezt tudom – ezt tanul-
tam” kiállítás és beszélgetés megszer-
vezése. Kihívás lesz az ifj úsági korosz-
tály aktív bevonása a közösségi életbe 
és a „Kincskereső” nyári foglalkozások 
a helyi tudáselemekből. A Kincskereső 
foglalkozások célja, hogy a gyerekek is 
megismerjék településük értékeit, il-
letve hogy az Ő szemükön keresztül is 
lássuk a település értékeit.

Martonfa település 2015-ös tervei, 
hogy a nemrégiben vásárolt paraszt-
ház felújításával új lehetőségek nyílja-
nak mind a Szövetkezet, mind a tele-
pülés számára. A  parasztházban táj-
szoba kialakításával a helyi értéktárban 
összegyűlt tárgyi emlékeket szeretnék 
állandó jelleggel kiállítani, a  gazdasá-
gi épületben pedig a Szövetkezet régi 
magyar fajtájú állatok tartásába kezd. 
Kialakításra kerül egy közösségi tér 
is, amely a megnövekedett igényeket 
hivatott kiszolgálni, és a tavaly nagy si-
kert aratott gyermekkert kibővítésével 
az egészséges életmód és a háztáji gaz-
dálkodás visszatanítása a cél.

Az elkezdett fejlesztő folyamat 
eredményeinek tartjuk számon, hogy 
a könyvtárban megtartott programo-
kon állandó közönség alakult, ki, 10-
12 gyermek várja hétről hétre a foglal-
kozásokat. A tanulókör látogatottsága 
is rendszeres. Nagyot változott a Szö-
vetkezet külső és belső kommunikáci-
ója, a belső konstruktívabb lett, a kül-
ső kommunikáció pedig javult, töb-
ben ismerik a célokat, lehetőségeket. 
A település egyéb rendezvényeinek lá-
togatottsága is ugrásszerűen megnőtt.

BOSNYÁK ATTILA ANDRÁS Martonfa polgármestere, eredeti végzettsége burkoló, de 
alig töltött időt a szakmájában. Elektroműszerészként dolgozott 10 évet, később egy táv-
közlési cégnél lett szerelő. A közéletbe 2002-től kapcsolódott be, képviselő, majd alpol-
gármester lett. 2002 és 2006 között, egy ciklust kihagyva 2010-től újra alpolgármester, és 
2013-tól polgármestere Martonfának. 2014 februárjától vezeti a Martonfai Közösségfej-
lesztő Szociális Szövetkezetet. Nős, egy kisfi ú édesapja. Mindkét tisztségében azonos cé-
lok vezérlik: munkahelyteremtés, jobb élet biztosítása és a falu közösségének összetartása.

SPIRK NIKOLETTA a Baranya Megyei Iroda módszertani referense 2014. április 1-e óta. 
1999 óta él Pécsett, kisebb-nagyobb megszakításokkal. 2004-ben a Pécsi Tudományegye-
temen Művelődési és felnőttképzési menedzser, majd 2014. júniusában ugyanitt Okleve-
les Pszichológusi (társadalom és szervezet szakirány) diplomát szerzett. Dolgozott kül-
földön programszervezőként, majd 2009-től a Baranya Ifj úságáért Nonprofi t Kft-nél több 
hazai nemzetközi bűnmegelőzési projektben vett részt, koordinálta a Tett-Hey Ifj úsági 
Szolgáltató Hálózat és a Dél-dunántúli Eurodesk munkáját. A „Values versus Violence” 
nemzetközi bűnmegelőzési program során, Értékkommunikátori (2009) tanúsítványa óta, 
Baranya megyében több tréninget tartott szakembereknek, iskolásoknak a következő té-
makörökben: konfl iktuskezelés, média és erőszak kapcsolata, kultúrák közötti kapcsolat, 
diszkriminációmentes együttélés.

Hozzuk össze a falut – Karácsonyváró Családi Nap – Csigatészta készítése
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Hagyomány és újítás
Tanulmány a Komárom-Esztergom Megyei 

Népművészeti Egyesület azonos című projektje kapcsán

1. A projekt, valamint 
a kékfestés Komárom-
Esztergom megyei 
kapcsolatai a közelmúlt 
történetével1

A  kékfestőnek nevezett textil-
anyagok népszerűsége modern vi-
lágunkban is vitathatatlan – látha-
tunk belőle blúzt és szoknyát kis- és 
nagylányokon, inget fi úkon, valamint 
lakástextilt ablakon, asztalon, ágyon. 
De a műfajhoz tartozik a babos ken-
dő és kiterjedt rokonsága, nyakba 
kötve is, nem csak „ricséseken” és 
keverék kutyákon2. Elsősorban in-
kább a népiesnek, még távlatosabban 
a természetesnek, nonformálisnak 
nevezhető stílusirány viseleti darab-
jai és lakástextiljei készülnek belőle. 
Alapjául vásznak szolgálnak, ezért 
mindenütt felbukkanhatnak, amihez 
pamut, len vagy műszállal kevert 
anyagú, egyszínű vagy nyomott-min-
tás vásznat lehet használni. A  „far-
mer” anyagból készült dolgok, vala-

mint a kék egyen- és munkaruhák is 
a tárgykörhöz tartoznak, tehát egy 
igazi kulturális tömegjelenséggel ál-
lunk szemben. Sőt, ha mintás –mert 
kékfestőből a fehérrel cifrázott az 
igazi –, a  mintázás technológiáján 
keresztül további, távolabbi kapcso-
latokra is fény derülhet, ha nem is 
kék…

A textilgyártás tekinthető Európa 
és talán a világ egyik legrégibb, piac-
ra termelő ipari tevékenységének. Az 
öltözködés és megjelenés a bibliai fü-
gefalevéltől3 a viseletek alkalomhoz 
illeszkedő szimbolizmusán keresztül 
a mai vállalati és intézményi dressz-
kódig az egyéni és közösségi motivá-
ciók, az egyén és a csoportok repre-

1 A tanulmány három részes: 1. A projekt és a kékfestés Komárom-Esztergom megyei kapcsolatai a közelmúlt történetével; 
2. A kékfestés kultúrtörténeti háttere; 3 A kék és kékfestő egyéb jelentései – máig

2 Ricséseknek a ’80-as években a Beatrice zenekar rajongóit hívták, akik jellegzetesen piros babos kendőt hordtak a nyakukban. 
ld.: http://www.beatrice.hu/index2.html; http://hu.wikipedia.org/wiki/Beatrice A közelmúltban pedig alternatív stílusúnak 
nevezhető kutyatartók kutyáik nyakába kötöttek, esetenként a nyakörvet komfortosabbá tevő nyomott mintás piros vagy kék 
kendőket. Mindkét jelenség „ideológiai” háttere további vizsgálódást kíván.

3 Az egyik első divattörténeti kérdés, hogy Ádám és Éva miért pont fügefalevelet használtak mezítelenségük eltakarására, ami-
kor a jó és gonosz tudásnak fája nem füge lehetett. Állítólag skolasztikus vita zajlott e kérdés körül.
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zentációjának, önkifejezésének egyik 
fókuszpontja. Az öltözködés jelentős 
gazdasági erők, emiatt komoly fej-
lesztési, tudományos és művészeti 
törekvések mozgatója (anyag-előállí-
tás és –színezés, szabás–varrás, ter-
vezés); illetve és ezért a viselet és a 
divat a kultúra egyik legösszetettebb, 
a  legkülönfélébb hatásokra reagáló 
jelensége4.

A házi szövésű anyagok önellátó 
előállításán túl, a  kis- és nagyembe-
rek kisebb-nagyobb közösségeinek 
reprezentációs igényeit kielégítendő 
jött létre az uralkodó rétegek meg-
bízottjai által monopolizált távolsá-
gi kereskedelem egyik részről5 –pél-
dául az Európát Ázsiával (nagyrészt 
szárazföldön) összekötő selyem(!)
úton –, másik részről a helyi piacok 
és igények kielégítésére szakoso-

dó kisipari üzemek, manufaktúrák 
serege a gazdasági fejlődés, a  mun-
kamegosztás útján. Utóbbiak aztán 
feltörekedvén céhekbe szerveződve 
igyekeztek piaci egyeduralmukat 
biztosítani és felügyeleti jogaikat, 
valamint vevőkörüket széltében és 
mélységében kiterjeszteni uralko-
dói, városi, megyei rendeletek kér-
vényezésével, kiváltságok kilobbizá-
sával.

A  kisműhelyek többségének vé-
gét jelentette az ipari és technikai 

„forradalom”6 nyomán a nagyipari 
tömegtermékek megjelenése, a  szál-
lítás olcsóbbá és tömegessé válása 
a kínálati oldalon, illetve az igények 
megváltozása, a  polgárosodás, az ur-
banizálódás folyamata a keresleti ol-
dalon, amelyhez később a szocialista 
országokban társult a kisipar elfojtá-

sára irányuló adminisztratív, központi 
törekvés is.

Nagyapám, aki Sopron környéki 
iparoscsalád sarja volt, a Monarchia 
végén és a 20. század elején textilfes-
tést- és nyomást tanult helyi és oszt-
rák műhelyekben, majd a ’20-as évek 
végén családostól Székesfehérvárra 
költözött, mert az akkoriban felfu-
tó Kolorit gyár festödéjében kapott 
munkát. Onnan is ment nyugdíj-
ba. Már a ’70-es évek elején történt, 
hogy emelt hangon tiltotta meg ne-
kem a játékot a padláson talált min-
tázó dúcokkal, amelyeket még régről 
őrzött. Ezek közül a csak fából fa-
ragottak kevésbé érdekeltek–sem-
mit sem tudtam még a nyomtatás-
ról sem, nemhogy a magasnyomás 
rejtelmeiről7  –, de a másik fajtán a 

4 Simmel, Georg: A divat [1911] in uő: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1973. pp. 
473-507. Továbbá Klaniczay Gábor – S. Nagy Katalin (szerk.) Divatszociológia I-II. TKK Budapest, 1982

5 Polányi Károly felhívja a fi gyelmet a távolsági kereskedelem és a helyi piacok eltérő eredetére és szereplőik, belső szabályaik 
rendkívüli különbözőségére. Például, míg a helyi piacok közigazgatási jelentőséggel bírnak, a távolsági kereskedelem a dip-
lomáciával kapcsolódik össze. (Polányi Károly: Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1984.)

6 Ez a megszokott kifejezés azért érdemel idézőjelet, mert igen hosszú időszakot jelent ahhoz képest, hogy forradalom. Ha 
csak a gőzgéptől a robbanómotorral hajtott teherjárművek elterjedéséig számítjuk, akkor a 17. sz. végétől a 20. sz. elejéig 
több, mit két évszázadon keresztül zajlott és akkor a hajózást nem vettük fi gyelembe.

7 Nagyon leegyszerűsítve: a magasnyomás esetében az a mintázat hagy nyomot, ami magasabban van, mint a köztük lévő ár-
kok, vésések, mert ez érintkezik a nyomtatandó felülettel (pl. fametszet, linóleum metszet, stb.); a mélynyomás esetében az 
a mintázat hagy nyomot, ami mélyebben van bemetszve, bekarcolva a nyomódúc felületébe, mert abban megmarad a festék, 
míg a dúc felületéről letörlik (pl. rézkarc, acélmetszet, stb.). Utóbbihoz nedv-, ill. festék-szívó nyomtatandó felületre van 
szükség. Van még síknyomás is (ma a legelterjedtebb, pl. ofszet, szita-nyomás, de a kőnyomat is), melynek kialakulásában 
a rezerv-technikákhoz van köze, mert valamilyen anyag megakadályozza – vagy a dúcon vagy a nyomtatandó felületen – a 
festék felvételét.
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deszkába vert rézszögekből és leme-
zekből álló mintázat aranyosan csil-
logva bontakozott ki, ahogy a járda 
kövéhez dörzsöltem. Hogy pontosan 
mik voltak ezek a szöges, veretes 
minták, arról nagyapától sem sokat 
tudtam meg: „Régi vackok kékfestő-
höz. Már nem használnak ilyeneket, 
de azért nem kell tönkretenni.” Nem 
tudom, hogy később mi lett a nyo-
módúcokkal – én Budapestre kerül-
tem tanulni, textil szakra, nagyapa 
pedig rég halott.

Nem csak nekem keltették fel a 
fi gyelmemet ezek a sajátos, a tárgyak 
funkcionális halála utáni túlvilágán, 
padláson-pincében rejtőző és az új-
jáélesztésüket váró mintás deszkák. 
Bódy Irén (1922–2011) textilművész 
már a ’60-as években rájuk talált, és 
a dúcokat a hozzájuk kötődő techni-
kával együtt művészetének egységé-
be integrálva újabb élethez segítette. 
Az örök körforgás rendjében aztán 
a művész lett örökhagyó; műhe-
lye, nyomódúcai és egyes alkotásai 
a rokon és tanítvány Kecskés Ágnes 
gobelinszövő iparművész révén Ko-
máromba kerültek. 2012 szeptem-
berében a Kisgalériában rendeztek 
ezekből egy interaktív kiállítást, ahol 
a látogatókat megismertették a tár-
gyakkal és azok használatával, rajz-
tanárok rendhagyó rajzórákat tartot-
tak, a  kíváncsibbak kísérletezhettek. 
A  növekvő érdeklődés miatt kezdett 
formát ölteni az a gondolat, hogy 
meg kellene tartani a gyűjteményt és 
széles körben megismertetni, nép-
szerűsíteni a kékfestő hagyományt. 
Komárom város vezetésének támo-
gatását élvezve, a  Komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egye-
sület és vezetője, Nyikus Anna tex-
tiles népi iparművész vállalta ezt a 
 feladatot.

„Hagyomány és innováció”
A Komárom-Esztergom 
Megyei Népművészeti 
Egyesület projektje

Mesterségek Ünnepe 
Komáromban, 2013

Komáromban Kecskés László 
(1913–1995) múzeumalapító-mester-
ségkutató8 tiszteletére mostanában 
minden év szeptemberében megren-
dezésre kerül a Mesterségek Dicsére-
te, „a komáromi Mesterségek Ünnepe”. 
A  2013. szeptemberi rendezvény ki-
váló alkalom volt arra, hogy a bemu-
tatott mesterségek a kékfestéssel bő-
vüljenek. Meghívták Kovács Miklós 
tiszakécskei kékfestőt, a Népművészet 
Mesterét, aki a szakma egyik nagy te-
kintélyének számít, nemzedékek óta 
ma is működő családi műhelyt vezet 
és tart fenn.9 Azért hívták, hogy a ren-
dezvényre látogató érdeklődők egy 
autentikus festőmesterrel és alkotóval 
találkozhassanak, az ő bemutatásában, 
elbeszéléséből és munkadarabjai által 
ismerjék meg a mesterséget. Kovács 
Miklós a rendezvény díszvendége volt, 
és a komáromi kékfestés megteremté-
sének mentora lett.

A Kreatív Stúdió 
Szőnyben

A  Népművészeti Egyesület 2014.
május végén szakmai kirándulást 
szervezett Pápára, a  Kékfestő Mú-
zeumba. Céljuk a múzeum állandó 
kiállításai közé tartozó, Bódy Irén 
életművét bemutató tárlat megte-
kintése volt, amely a múzeumként 
szolgáló Kluge műhely emeleti szá-
rítóhelyiségében kapott helyet.10 

A  kirándulók a földszinten az indi-
gófestés nemzetközi példáit éppen 
bemutató időszakos kiállítás anyagát 
is megcsodálhatták. A következő na-
pon az élményektől is áthatott lelkes 

csoport összegyűlt a Nyikus Anna 
vezette szőnyi Petőfi  Sándor Műve-
lődési Házban és meghallgatták Öl-
veczky Gábor grafi kusművészt a kü-
lönféle nyomtatási technikákról, me-
lyek szinte mindegyike alkalmazható 
textilre is. A  jelenlévők ezután 15 
fővel megalakították a Kreatív Stúdi-
ót. A cél a kékfestő megújítása, Bódy 
Irén törekvéseinek továbbvitele. Erre 
predesztinálja a csoportot már ösz-
szetétele is: több generáció képvise-
lői alkotják sokféle előképzettséggel 
és irányultsággal, érdeklődéssel. Az 
ötletbörzén a kékfestés motívumaira, 
összhatására és technológiájára ala-
pozó elképzelések között más kéz-
műves ágak – pl. fazekasság, hímzés, 
csipkeverés, babakészítés, foltvarrás, 
öltözékkészítés, gyöngyfűzés, szövés 
stb. – bevonása is megjelent.

Júliusban alkotónapokat szervez-
tek szakelőadók közreműködésével 
a hagyományos és új technikák jobb 
megismerésére. A  foglalkozások nyi-
tottak voltak, a stúdió tagjain kívül is 
megjelent számos érdeklődő. A  gö-
möri csomóhímzést Kovács Zoltán-
né csipkekészítő, hímző népművész 
oktatta – az apró fehér csomókból 
könnyen kialakíthatók kék anyagon a 
kékfestő pettyes motívumai. A szalag-
hímzést Nyikus Anna mutatta be – a 
kék alapon fehér szalaggal (állítólag 
Ausztráliából származó és kevéssé 
ismert technikával) jól utánozhatók 
a nyomódúcok mintái. Kék mázú tá-
nyérokra Bertáné Lőcsei Krisztina 
fazekas, népi iparművész segítségével 
születtek meg a pontokból kialakí-
tott minták; a  kész kerámia utólagos 
színezését alkalmazták, de Krisztina 
megismertette a máz alatti díszítés 
technikáját is. Dibusz Erzsébet folt-
varró alkotó különféle újításokat mu-
tatott be régi eljárásokban: a batikolás 
technikájánál mikrót, borotvahabot 
használt. Savazással visszafehérített, 
azaz maratott mintákkal is kísérle-
tezhettek a résztvevők. Felvetődött a 
Kreatív Stúdió védjegyének megter-
vezése is, ami az elkészült alkotások 

8 Róla és tőle többet olvashatni a nevét viselő társaság honlapján: http://www.klt.hu/kecskes.php Témánkba vágó tanulmány-
gyűjteménye Kecskés László: Komáromi mesterségek. Madách Könyvkiadó, Bratislava 1978 http://www.klt.hu/palyazatok/
komaromi_mestersegek.pdf

9 http://www.kekfestokovacs.hu/
10 http://www.kekfestomuzeum.hu/ Bódy Irén akadémikus, iparművész alkotásaival nemcsak megőrizte a hagyományos tech-

nológiát, mintakincset, hanem megújulási lehetőséget is mutatott a mesterség számára. Állandó kiállítása 1991-ben nyílt 
meg, mely 2000-ben kékfestő mintákkal készült selymekkel bővült.
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eredetét, minőségét jelzi majd – a 
témakörbe szintén Ölveczky Gábor 
grafi kus vezette be a tábor alkotóit.

Hagyományos kékfestő mun-
kának a Gerencsér Zsolt és Tóth 
Ildikó vezetésével működő Győri 
Kékfestő Műhely meglátogatása-
kor lehettek részesei az érdeklődők. 
Működő üzemben nézhették végig 
a kékfestő anyag születésének útját. 
Megtudhatták, hogyan készülnek a 
nyomódúcok, aztán használatukkal 
megmintázhatták a saját kialakítású 
terítőjüket. A tábor zárásaként az itt 
tanult technikákkal készült anyagok 
kiállításra kerültek.

Mesterségek Ünnepe 
Komáromban, 2014

A komáromi mesterségekre épülő 
programsorozatba beépült a kékfestő 
mesterség is. 2014-ben a Győri Kék-
festő Műhely volt a meghívott ven-
dég. A  témát erősítve a gyermekek a 

„Kékfestőinas” mesejátékban lelhették 
örömüket. Kiegészítő műfajként a hö-
veji csipkevarrás került bemutatásra.

Népművészet Hete 
a szőnyi Petőfi  
Művelődési Házban

A  szakmai napon három előadó 
adott elő és tartott gyakorlati bemu-
tatót a programhoz kapcsolódó té-
mákban. A  Győri Kékfestő műhelyt 
annak mesterei, Tóth Ildikó és Ge-
rencsér Zsolt ismertették. A kékfestő 
viselet mai alkalmazásáról Fehér Já-
nosné viseletvarró népi iparművész, 
a  Népművészet Mestere tartott be-
mutatót és előadást. A  höveji „póko-
lásból” Véghné Lőrincz Ágnes höveji 
népi iparművész nyújtott ízelítőt és 
gyakorlati bemutatót. Az előadáso-
kat pezsgő műhelymunka követte: 
Gerencsér Zsolt segítségével nyomó-
dúccal mintáztak, Lőrincz Ágnessel 
höveji csipkeöltéseket tanultak, Fehér 
Jánosnéval szabásmintákat beszéltek 
meg a résztvevők. A bemutatók alatt 
a kiállítótérben is mindig volt nézelő-
dő, és születtek az újabb ötletek a to-
vábbi alkotómunkához.

A  háromnapos konferencia ke-
retében a résztvevők ellátogattak a 
Csornai Múzeumba is, ahol a csornai 
kékfestő, a csornai fehérhímzés, vala-
mint továbbra is a höveji varrott csip-
ke volt a fő téma.

A  hétvégi szakmai napokhoz kap-
csolódva nyílt az első kiállítás a Kreatív 
Stúdió tagjainak alkotásaiból, amely a 
nyári tábori anyagokra épülve szüle-
tett meg. Az elkészült művekben nyo-
mon követhetők a tanult technikák. 
A  stúdió tagsága pedig időközben 25 
kiállítóra bővült. A  Győrben készült, 
megmintázott anyagokat, terítőket is 
megfestette a mester, így a résztvevők 
a hagyományos technikával is szere-
peltek a bemutatón, de az újragon-
dolt mesterség is számtalan formában 
megjelent: öltözékek, kiegészítők, la-
kástextilek, táskák, csipkék, hímzett 
textilek, foltvarrások, batikolt minták, 
kékfestő-kerámiák, maratott textil-
grafi kai sorozat. A  tárlat keretében a 
kiinduló és ötletadó iparágból a még 
ma is működő műhelyeket is bemu-
tatták tablóikon „Kékfestő műhelyek 
Magyarországon” címmel. E  kiállítás 
megrendezésre került az Alapy Gás-
pár Szakiskolában is, ahonnan a női 
szabó tanulók közül hárman alkotnak 
a stúdióban. A tárlat egy változata ván-
dorolt át 2015 elején a baji általános 
iskolába, majd onnan márciusban a 
mocsai művelődési házba.

A  következő feladat – mondta 
Nyikus Anna – olyan ajándéktárgyak, 
használati tárgyak, tárgyegyütte-
sek tervezése, készítése, amelyekkel 
megfelelünk annak az alapcélnak, 
hogy egy régi-új mesterséget teremt-
sünk környezetünkben és környeze-
tünknek. Egy új szellemi irányvona-
lat és egy hagyományos mesterség 
tudományát kaptuk a hagyaték ál-
tal. Folyamatosan, lépésről lépésre 
építjük ki azt a kört, akik tervezői 
vénával megáldva, valóban méltón 
követik Bódy Irén útját, tagjai bár-
mely generációhoz tartozzanak is. 
Sőt a nemzedékek közötti kommu-
nikáció is fontos számunkra, hogy a 
kékfestőhagyomány inspirációja ter-
mékenyítőleg hasson különféle korú, 
szakmájú, érdeklődésű, célú alkotók-

ra, akik ennek megfelelően sokféle 
formában használják azt fel, és ezzel 
egymást is tovább inspirálják. Ha 
ennek keretéül nem kínálkozna oly 
nyilvánvalóan az Egyesület, akkor ez 
lehetne az a téma, amire egy szoci-
ális szövetkezetet lehetne létrehozni.

Ehhez a 2015-ös évre újabb part-
nerre találtak a szlovákiai Pöstyén 
központtal aktívan működő Hagyo-
mányos Népi Művészet és Mester-
ségek és a velük társult Quadrifolia 
civil szervezeteiben.+ A  szőnyi Ha-
gyomány és újítás programról jókat 
hallva együttműködést javasoltak az 
Európai Unió Erasmus Plus prog-
ramja által támogatott senior foglal-
koztatási projektjükkel, ami szintén 
a hagyományok mai felhasználásának 
módjait keresi.

A hagyomány

Ez az érdeklődés a kékfestés ha-
gyományvilágának megőrzése, fel-
elevenítése iránt nem lehet véletlen 
sem a Felvidéken, sem Szlovákiában. 
Az érdeklődés nyomainak felfedezé-
se sem véletlen tulajdonképpen sem 
Európában, sem Ázsiában, mert e 

11 www.ludoveremesla.org
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mesterségnek vagy valamely ágának 
történeti nyomai és több-kevesebb 
hagyományőrző művelője szerte 
Eurázsiában12 és az onnan betele-
pült amerikaiak közt is fellelhető13. 
Hogy hol, milyen körben és mennyi 
található belőlük, az sokban függ a 
hagyományőrzés, valamint a hagyo-
mányra alapozott újítások piac- és 
eltartó képességétől az adott viszo-
nyok között.

Komárom-Esztergom megyében e 
mesterség iránti érdeklődést tanúsítja 
a fentieken túl a tatai Kuny Domokos 
Múzeum kékfestő (nyomódúc) gyűj-
teménye, ami egy esztergomi magán-
gyűjtő anyagán alapszik, és csak kisebb 
mintázófákat tartalmaz, melyeket 
hímzésminta-előnyomásra is használ-
hattak.14 A  múzeum textil-gyűjtemé-
nyében szintén sok a témánkhoz kap-
csolódó, elsősorban német lakosságú 
falvakból származó öltözeti darab, de a 
szlovák és a magyar népesség köréből 
is jól dokumentálható a kékfestő, vala-
mint a nyomott mintás színes karton 
anyagok használata napjainkig.

A  megye lakosságának igényeit 
ugyanakkor a 19. század végén, 20. 
században, a  kisműhelyek fokozatos 
megszűnésével már nyugat-magyar-
országi, részben például győri műhe-
lyek látták el. Legalább is erről szá-
molt be Bakó Ferenc számára 1950-
ben egy gyűjtés során Ehling Péter 73 
éves mester. Ő  1896-ban a Torontál 
megyei Perjámosból15 került Győrbe, 
anyanyelve valószínűleg német volt.

„»Faluról még most is hoznak be fes-
tésre házivásznat, köténynek. A  rész-
ben német lakosságú községekből: Mo-
sonszentjános, Mosonszentpéter, Mo-
son, Magyaróvár, Lébényszentmiklós, 
Zámoly, Ladamér, Asszonyfa, Kisbér, 
Pusztaszentpál, Kocs, Császár, Ászár, 

Tét, Győrszentmárton, Tata. Valamikor 
– 1919 előtt – átjártunk Szerdahelyre, 
Csütörtökre. Lehozták az anyagot Kis-
bérre, a  vásárra, aztán a következő vá-
sáron kiváltották. Vásárok: Szerdahely, 
Nagymegyer, Kisbér, Csütörtök, Tata, 
Császár, Győrasszonyfa, Szentmárton, 
Moson, Mosonszentjános, Magyaróvár, 
Hédervár, Tét. […] 1914 előtt 50 fi llér 
volt egy kötény festése.

A  pápaiaknak kellett a dohány-
leveles, Kisbéren meg a milléniumi 
minta. Ez csiricsári, erős minta volt. 
Vásáron a sátorban volt nekem minta, 
a  minták ki voltak akasztva, karton-
lapra ragasztva, és a parasztasszony, 
mikor hozta a vásznat, megmutatta, 
hogy melyik kell neki. […]

Uri asszonyok is viseltek kékfestő 
árut. Szegeden a kékfestő Biderma-
néknak 500 hold földjük volt. Nem is 
lehetett elképzelni, hogy egy föstő sze-

12 Sandberg, Gösta: Indigo Textiles. A&C Black, London 1989. Ifj . Kodolányi János: A kékfestés a zürjéneknél. In „Isten áldja a 
tisztes ipart” Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére, Sopron, 1998. pp. 219-224. http://library.hungaricana.hu/hu/view/
MEGY_GYMS_SMK_03_isten_aldja/?pg=0&zoom=h&layout=s; Horváth Hanga: A mai magyar és japán természetes kék-
festésről. DLA értekezés, Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetem, 2010. Kiváló mű, a  technika és a felhasználható anyagok 
legjobb magyar nyelvű ismertetése, kipróbált receptekkel. Technológiai kérdésekkel e műhöz vagy szerzőjéhez érdemes for-
dulni. http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-HorvathHanga-2010.pdf. Ő  további kéziratban lévő, 
kiadásra váró összefoglalásokat is említ: Méri Edina a kékfestés motívumairól írott doktori értekézését (ELTE BTK 2008.) és 
Dr. Bólyos András gyakorlati tankönyvnek szánt kéziratát. 

13 Piroch, Sigrid: Slovak Folk Art; Indigo Blue Printing. Ars Textrina 9 (1988) pp. 63-184. http://ulita.leeds.ac.uk/fi les/2014/06/4.
Slovak-folk-art.pdf A leeds-i textiltörténeti gyűjtemény digitális könyvtára.

14 http://kekfesto.kunymuzeum.hu/ A mintaszerűen bemutatott gyűjtemény dúcain a kék elszíneződés éppen a kézimunka elő-
nyomás tintájára utal. Ezt a múzeum igazgatója, Perger Gyula vetette fel és én is egyetértek, mert a kékfestéshez használt 
rezerváló anyag, a pap legfeljebb világoskék, beszáradva sárgásfehér.

15 Ma Periam, Temes Megye, Románia, Nagylakhoz közel a Maroson túl.

A minta nyomása egy spanyolországi műhelyben, 18. sz.-i (?) metszeten
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gény ember legyen! De sose tartottak 
össze, mindig irigykedtek egymásra.«

Az eddig elhangzottakhoz ifj ú 
Romanek (Róka), 26 éves kékfestő ki-
egészítő adatokat fűz: »Öregapámék 
Komárom, Tata, Pápa, Mór, Kisbér, 
Csorna, Dunaszerdahely helységek-
be jártak vásárra. Öregapámékhoz 
a parasztasszonyok behozták a házi 
vásznat és azt festették be: kendőket, 
szoknyát, ruhát.«” [A Komárom-Esz-
tergom megyei helységnevek kurzivá-
lása a szerző kiemelései.] A házi vász-
nak, a hozott anyag festése két dolgot 
is jelentett: azok egyszínű kékre fes-
tését munkaruhának való anyaghoz, 
illetve azok végben való mintázott 
(kék)festését ruhaanyagok esetében, 
valamint kendők, terítők, kötények 
mintázást is.

Az első munkafolyamat a vászon 
előkészítése és a mintázás. A  minta 
úgy kerül a vászonra, hogy azt még a 
vászon megszínezése előtt rezerváló-
anyagba mártott nyomódúcokról fel-
viszik rá. Ahová ez az anyag került, ott 
megakadályozza a festék felszívódását 
a vászonba. Aztán az egész anyagot 
festékbe merítik, majd levegőztetik, 
mert az indigó festék csak a levegő-
vel érintkezve kötődik meg és nyeri 
el kék színét. Miután megfestődött a 
vászon, eltávolítják róla a rezerváló-
anyagot, és alóla előbukkan az anyag 
eredendő színében megőrződött min-
ta, de kettőnél több szín festése is le-
hetséges. A vászon visszája, másik ol-
dala fajtától és vastagságtól is függően 
vagy majdnem egységesen a legsöté-
tebb festék színét veszi fel, vagy átüt 
rá a minta, vagy más mintával is min-
tázható. A  festés és a simítás munka-
folyamatait a Komárom-Esztergom 
megyébe is szállító győri műhelyek-
ben folyó tevékenység ismertetésével, 
a győri Xantus Múzeumban található 
cégtábla bemutatásával folytatom.

Az alábbi cégtábla Schiff er hajda-
ni győri kékfestő mester műhelyének 
falán függött. A bádoglemez két olda-
lán a kékfestő munkát mutatja be úgy, 
amint ezt egykor a mester, és 28 se-
gédje végezte. Ehling Péter így beszélt 
a képekről:

„Közepét három kifőzőüst és több 
keményítőüst foglalja el. A  téglából 
emelt alépítmény túlsó oldalán, a  fal 

mögött van a fűtőnyílás, a schier-loch. 
A tűz lángja az üst alól az aljazatban ki-
képzett spirál vonalú bevájáson ment 
végig egy lukon, a  rókalukon át a fal-
ban lévő kéménybe. Az üst felett a fal-
ba erősített, vörös fenyőfából készített 
tokni. Ha kifőlt (!) a vég, arra akasztot-
ták, amíg le nem csorgott, csak azután 
mosták ki. A középső üstnél sámlin áll 
a mester és keményít, kezében tartott 
kalappal köszön a szemlélőnek. A tok-
nin egy vég vászon lóg.

Az első üstnél vándorlegény áll. 
Bal vállán kékfestőből készült feláj-
zen [vándortarisznya] lóg, jobb vál-

lán feldfl asche, [cserépkulacs] mert a 
kékfestők szerettek ám inni! – A har-
madik üst előtt egy ember véget csa-
var, hogy egyenlő legyen, ne legyen 
fótos! A szerkezet neve: pergálcsavar.

Elől egy ember háttal állva re-
ibschale-ban (rézedény) vasgolyók 
között indigót tör. A  jobboldali alak 
a korábban már fa vagy vas zúzóval 
megtört indigót viszi a reibschale-ba. 
[A képen éppen töri.] – A jobb szélen 
két vörösfenyőből készült kipa kerék-
ráff al. Közöttük egy ember felhúz egy 
ráfot. A jobb szélen elöl óliumos kád 
látható.”

repro: Tanai Csaba
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A másik oldali képen a megfestett 
anyag piacképessé tétele, utókezelése, 
a vasalás, vagyis a mángorlás látható. 
Egész végeket mángorolnak rajta, úgy, 
hogy a feltekert, „pámolt” végeken 
egy óriási, nehéz kövekkel megrakott 
láda gördül ide-oda.

„Látszik rajta egy mángolló, aho-
gyan a ló forgatja. Mögötte bújó, 
ahol a ló megfordult. ’Hopp’-ot kiál-
tottak és megfordult. Azért kellett a 
lónak megfordulnia, hogy a mángol-
ló a másik oldal felé mozogjon. Ha 
két kerék volt fent (a képen csak egy 
kerék látszik), a  lónak nem kellett 
megfordulni. A  ló szeme maszkával 
van bekötve, hogy meg ne szédüljön. 
A  ló kumatos (?) szerszámban van, 
hámfával.

A  ló felett a fogas orsóba kapasz-
kodtak a fogaskerék orsói. A főtengely 
egy szárító felett megy át, annak ol-
dalán nagy fogaskerék, amely a haspli, 
a  pámoló (végfelhajtó) fogaskerekét 
hajtja. A  fogaskerék a görgő végén 
van, amire a jobboldali alak pámolja a 
véget, a bal oldali alak ereszti a véget. 
Ha feltekerte, umslaug-ot (védová-
szon) teker rá, két madzaggal leköti és 
a mángolló alá teszi.

A kép bal oldalán van a mángolló. 
Felette a hajtó rúd közepén egy hen-
ger, amelynek a két végén perem van 
azért, hogy a rákötözött kovácsolt-
vas lánc le necsússzék róla. Ez a lánc 
mozgatta a mángollót jobbra és bal-
ra. Alatta két görgő van. Ha nyugszik 
a mángolló, négyet is tesznek alája, 
hogy meg ne vetemedjék.

A mángolló addig megy el jobbra 
vagy balra, míg a közepe az egyik gör-
gő fölé nem ér. Akkor a súlya az egyik 
oldalra billenti („fölesik”). Akkor ki-
cseréli a görgőt egy másikkal, amit 
most pámolt.

Előtérben egy ember középen 
pipázva két vég vásznon ül, mellette 
balra valaki egy véget visz. Az egyik 
emberen fekete micisapka, ami azért 
kellett, mert az indigó beleszállt a ha-
jukba.

Sok festőbot eltört, amíg a lovat 
betanították a hopp-ra! – Hat óránkint 
váltották a lovakat. Valamikor emberi 
meghajtású mángollók is voltak.” 16

A  szakma hazai hagyományainak 
országos gyűjtőkörű muzeális intéz-
ménye a Pápai Kékfestő Múzeum, 
ami 1962-ben nyitotta meg kapuit 
a látogatók előtt az ötvenes évek vé-
gétől üzemszerűen már nem műkö-
dő, 1783-ban alapított Kluge-műhely 
épületeiben. A  műhely alapításakor 
már hagyománya volt Pápán a kék-
festésnek. Erről olyan peres iratok 
tanúskodnak, melyek a „kékfestés” 
kifejezést Domonkos Ottó kutatásai 
szerint először használják magyarul e 
szakma megnevezésére. Egy bizonyos 
Bengly István nevű, a dominikánusok 
engedélyével Pápán működő mestert 
perel egy másik mester Szombathely-
ről 1770-ben, hogy előbbi jogtalanul 
űzi mesterségét. Aztán a per kimene-
teléről többet nem tudunk.17

A múzeum létrejöttében elévülhe-
tetlen érdemei vannak Endrei Walter 
technikatörténésznek és a témát ha-
zánkban először tudományos igény-
nyel összefoglaló Domonkos Ottó 
soproni muzeológus-múzeumigaz-
gatónak. Ő  is fontos forrásként és 
előképként hivatkozott Josef  Vydra 
szlovák kutató eredményeire18, amik 
azt mutatják, hogy e technika 18–19. 
századi elterjedési területe egész Kö-
zép-Európát magában foglalta.

Ez ma már közkeletű, köztudo-
mású kiindulópont a szakirodalom-
ban, ami elsősorban Robert Forrer 

német gyűjtő, kutató és múzeumőr 
19. sz. végi példamutató két össze-
foglalásán alapszik, aki a másodikban 
kiterjedt adatgyűjtésére, levelezésére 
támaszkodva bemutatja a mindenfé-
le textilnyomás mesterségét, beleért-
ve a kékfestést is, Itáliától az Orosz 
Birodalomig.19 A további kutatás azt 
mutatja, hogy a rezerv-nyomás tex-
tileken való alkalmazása elnyúlhatott 
Spanyolországtól20 egészen az Orosz 
birodalom zürjének lakta, urali ré-
széig. Utóbbit ifj . Kodolányi János 
bemutatásában a Néprajzi Múzeum 
fi nnugor gyűjteményéből származó 
két nyomódúc és több mintás anyag 
is alátámasztja, melyeket Baráthosi 
Balogh Benedek gyűjtött észak-euró-
pai útján 1912-ben.21

A  hazai németséget a kékfestő-
ipar hatalmas felvevőpiacaként, illet-
ve a mesterség meghonosítói között 
emlegetik.22 Érdekes, hogy egyéb 
források szerint a németföldről (a 18. 
sz.-ban) a mai Magyarország, ill. Ko-
márom-Esztergom megye területére 
települtek jellemzően nem szőttek 
otthon vásznat, csak a fonalig készí-
tették el az alapanyagot, utána a helyi 
vagy a környékbeli falvak takácsaival 
szövették meg a vásznat. A  vásznat 
vagy a fonalat odaadták megfestetni 
az arra szakosodott mesternek. Ez a 
származási helyükön szokásos céhes 
gyakorlat, a  tiltásokkal és privilégiu-
mokkal körülbástyázott fokozottabb 
munkamegosztás hatására kialakult 
hagyomány lehetett. A  magyar ko-
rona területén is nyugatibb mintára 
kialakult céhes kiváltságok és ha-
gyományok védték a mesterségeket, 
amennyire ezt a hódoltsági időszak 
megengedte és megkívánta. A  peres 
iratok jobbára a török utáni időkből 
származnak, az egyéb iratok közül is 

16 Bakó Ferenc: Adatok a győri múzeum kékfestő gyűjteményéhez. In „Isten áldja a tisztes ipart” Tanulmányok Domonkos Ottó 
tiszteletére, Sopron, 1998, pp. 161-172.

17 Domonkos Ottó 1981: 27.
18 Vydra, Josef: Der Blaudruck in der slowakischen Volkskunst, Artia, Prag, Czechoslovakia, 1954
19 Forrer, R.: Der Zeugdruck der byzantinischen, romanischen, gotischen und späteren Kunstepochen, Strassburg, 1894; 

és uő Die Kunst der Zeugdrucks vom Mittelalter bis zur Empierezeit, Strassburg, 1898. https://openlibrary.org/books/
OL25387910M/Die_Kunst_des_Zeugdrucks_vom_Mittelalter_bis_zur_Empirezeit

20 http://www.blaudruckerei.de/downloads/VortragDeutsch.pdf
21 „Belicer, V. N., a terület kitűnő nép rajzi kutatója, 1958-ban megjelent »Ocserkipoetnogafi inarodov komi XIX-nacsalo XX. 

v.« című könyvében, ha nem is részletekbe menően, a zürjének kékfestő művészetét is bemutatja.” Ifj . Kodolányi János, 1998: 
219. Ugyanitt a Hansa-városok kereskedelmének és az oroszországi németek kultúrájának közvetítő szerepére is történik 
utalás, az ázsiai kontinuitás kevéssé valószínű.

22 Pl. Mannherz K. szerk. Magyarországi németek. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Bp. 1998. IV. A  népi kultúra http://
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/valtozo_vilag_sorozat/a_magyarorszagi_nemetek/
pages/004_a_nep.htm és Márkus É. szerk. Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Trezor Kiadó, Bp. 2010. http://mek.oszk.
hu/09000/09086/09086.pdf, valamint Fél Edit: Kocs 1936-ban
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sok megsemmisült az ezt megelőző 
századokban.

A textilek festése kapcsán az a kép 
látszik kialakulni, hogy ezt a technikát 
mesterségként sokan űzhették a közép-
kor századaiban a Kárpát-medencében 
kelmefestő, posztós vagy csapó né-
ven.23 A festéshez használt anyagoknak 
van középkorra utaló, legalább névtani 
hagyománya is, mint a börzsöny24 stb. 
Ezzel elsősorban gyapjút és lent színez-
tek. A mintákat szőtték vagy hímezték.

Az új kor hírnökeként jelent meg 
az indigó, a  keletről importált festék-
anyag, ami ellen védekeztek a korabeli 
kelmefestők. A  mintázott textilfestés 
és a rezerv technika ellenben nem 
esett középkori céhszabályok területé-
re, mint a mintás szövés (takácsok stb.) 
és az egyszínű festés (kelmefestők, csa-
pók stb.) így tudott ebbe a joghézagba 
benyomulni a kékfestés az új festéké-
vel és új technológiájával. Az indigó 
legyőzte a német és francia kelmefestő 
iparok ellenállását, a kékfestő anyagok 
pedig kapcsolódtak az orientalizmus 
kibontakozó nyugati divatjához.

Tehát a kékfestés a 19. században 
Magyarországon a fazekassághoz ha-
sonlóan földrajzilag szűkebb, társadal-
mi térben alsóbb, de már polgárosodó 
csoportok piaci igényeit kiszolgáló 
manufakturális, kisipari tevékenységgé 
vált, de (kényszerűségből) az önellátást 
inkább gyakorló paraszti háztartások 
háziipara sosem volt. Egyes központok 
bizonyos termékeikkel akár országos 
hírnévre is szert tehettek, mint – a fa-
zekalás példájánál maradva – a gömö-
ri vászonfazék, avagy a „honi” mintás 
kék karton, amit országszerte lehetett 
kapni, de történetük a kerámia, illetve 
a textilek történetének folyamatába 
ágyazódva igen régi, mondhatni ősi 
örökségeket hordoz.
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Józsa Viktória –

Bodor Pálné Bozsik Lídia 
a kazári viseletről

Kazár település Nógrád megye 
északkeleti részén fekszik, lakosainak 
száma 1870 fő. Vendégszerető lako-
saival, kiállítóhelyeivel, természeti 
és kulturális értékeivel, színvonalas 
rendezvényeivel, gyönyörű viseletével 
meghatározó település a salgótarjáni 
kistérségben. Az iskolában már 1996-
tól tantárgyként tanítják a népzenét, 
a népdalt, a néptáncot és a helytörté-
netet. A gyermekek a rendezvényeken 
időről időre megmutatják a tanulta-
kat, tudásukat a hagyományokból.

Napjainkban Kazáron egy sze-
mély, 2008-ban kilenc idős asszony 
hordta a népviseletet. Amikor Bodor 
Pálné Lidi kazári lakos elkezdte a vi-
seletek összegyűjtését, még 18 olyan 
személy volt a faluban, aki minden 
nap ilyen ruhában járt. Ha valami régi 
felbukkant a faluban, akkor Lidinek 
szóltak, hogy nézze meg, mert el sze-
retnék adni. Ezek az emberek elfogad-
ták úgy, mint aki kritikusan szemléli a 
dolgokat és tanácsot kértek tőle. Mai 
napig elismert szakértője a települé-
sen a viseleteknek.

Bodorné Lidi sikeres pályázatá-
val lehetőséget teremtett a Kazár: 
Bölcsőtől a sírig című fi lm elkészíté-
sére, mely dokumentumfi lm Nógrád 
megye Kazár községének díszítésben 
gazdag és változatos népviseletét 
mutatja be. A  kazári ruhának ere-
deti darabjai láthatók az ott élőkön 

– a születéstől az elmúlásig – oly mó-
don, hogy olyan korú személy veszi 
fel, akinek annak idején illett felven-
ni. Mindegyik ruháról kiderül, hogy 
mit-mikor-hol viseltek a kazáriak az 
idők során. Azon túl, hogy archiválá-
si értéke van a dokumentumfi lmnek, 
tehát a jövő generációinak rögzíti 
a kazári viseletet – amely az egyik 
legdíszesebb és változatosabb Ma-
gyarországon –, emellett hiánypótló 
is e témában. Bodor Pálné olyan ele-
meket is feltárt a viseletről, amelyek 
kevésbé ismertek, használtak, mint 
például a Kossuth-gyász vagy a tö-
rökolajos viselet, amely a kékfestő 
elődje volt. Bodor Lídiának vérében 
van ennek a népviseletnek a hordása.

Bodor Pálné: Apai nagyanyámmal 
töltöttem a gyerekkorom nagy részét, 
aki népviseletet viselt egész életében. 
Édesapám három leánytestvéréből 
kettő tagja volt a „Gyöngyösbokréta” 
csoportnak, az egyikük volt az „ügye-
letes” fényképarca Kazárnak. Szinte 
minden faluba jövő fényképész nála 
kötött ki. Szép ruhái és szép tartása is 
volt. Anyai nagyanyám táncolni, mu-
latni szeretett és nagyon szorgalmas 
asszony volt. Szeretett kézimunkázni 
és népviseletes ruhákat kézzel varrni. 
Ő  szintén népviseletet viselt. Édes-
anyám nem járt népviseletben, mert 
sokan voltak testvérek és a nővére 
volt az első gyermek a családban, így 
ő járt népviseletben. Viszont ő kisgye-
rek kora óta az idősebb asszonyoktól 
elnézte és megtanulta a különböző 
kézimunkázás fortélyait: hímzés, hor-
golás, szövés.

Józsa Viktória: Hogy épül fel a ka-
zári viselet? Mivel tud többet megmu-
tatni a viselőjéről?

B. P-né: Nekem a kazári népvise-
let a legszebb! Jellemző rá a palóc sok 
szoknya, a  bő ingváll, a  rojtos kendő. 
Ehhez különböző korúak különbö-
ző fejdíszt viseltek. A  legismertebb 
az arany csipke főkötő. Ezt nagy ün-
nepkor hordták, vagy a menyasszony 
viselte a fején esküvője után, amikor 
első alkalommal ment a templomba. 
Főkötőt a nők 30 éves korukig, vagy 
amíg két gyereket nem szültek, ad-
dig viselhettek, utána már csak vasalt 
kendőt és rajta „kázsmér” kendőt. Ré-
gen korán levették a díszes viseletet 
az asszonyok – 50 év fölött –, utána 

Bodorné Lídia nyakba való 
rojtos kendővel
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már feketében jártak. Sok esetben, ha 
a családban meghalt valaki, a gyászru-
ha után már nem vették vissza a színes 
ruhákat. A gyászruhában is van fekete 
és piros (Kossuth gyászruha). Kossuth 
Lajost annak idején ilyenben gyászol-
ták, és ez ezen a településen meg is 
maradt. Volt sárga felső szoknya is, 
de nem igazán volt jellemző. Inkább 
fehér, piros, kék, zöld kasmír és ezek 
különféle árnyalatai. Selyemszoknyát 
csak templomba hordtak az asszonyok. 
1880-ig piros volt a kazári viselethez 
tartozó csizma. Utána lett fekete. Min-
denkinek egyénileg készítettek a saját 
lábára a faluban élő cipészmesterek, 
vagy salgótarjáni, vagy egri suszterek.

J. V.: Hogyan tartották rendben a 
viseletet?

B. P-né: Ezeknek a ruháknak a 
rendben tartása nagyon munka- és 
időigényes. Két óra csak felöltözni! 
Kontyot egy héten egyszer csinál-
tak, melyet a fej tetején fogtak össze 
egy kontyvassal, melyet mindenki a 
férjétől kapott ajándékba. Bele volt 
a kontyvasba a fi atalasszony monog-
ramja vésve. Sok idős asszonynak et-
től kopasz lett a feje teteje, mert kiko-
pott alatta.

Az alsó szoknyák és az ingváll 
keményítését búzakeményítővel és 
bóraxszal végezték, ami nagyon jól 
kikeményítette. Borzasztó kemény 
munka, feltöri az ember kezét a va-
saló, mire végez négy-öt szoknyával! 
Nedvesen vasalták és úgy keménye-
dett meg a szoknya, közben pedig 
leszedték, harmonika-hajtogatással. 
Ha jól ki van keményítve, akkor akár 
két évig is kitart a szépen keményített 
ruha. Régen a sparhelt fölötti szárító-
kötélre kötötték ki az alsószoknyákat 
és ott jól megkeményedett, vagy ki-
rakták a napra, mielőtt felvették volna, 
hogy minél keményebb legyen.

A  tisztántartása mosószappan-
nal történt. Harisnya mindig is volt 
(patentharisnya), ami jellemzően fe-
hér, barna és fekete volt és gumival 
rögzítették. Ezt csak téli időszakban 
hordták, nyáron mezítláb és bugyo-
gó nélkül jártak. A Gyöngyösbokréta* 
bemutatók alkalmából mondták ki, 
hogy kötelező a pendel és a bugyogó 
viselete. Melltartót sem hordtak az 
’50-es évek közepéig.

Az ötvenes években sokan „kivet-
kőztek” és levetették a viseletet. Sok-
szor kényelmi okokból, ám egészség-
ügyi problémára hivatkoztak. Onnan-
tól, hogy a nők is elkezdtek dolgozni, 
már tömegesen levették a viseletet.

J. V.: Milyen alkalmakkor viselték 
ezután?

B. P-né: Itt augusztus 20-án van a 
vendégség, tehát akkor, körmenetkor.

Ám a mai ünnepek sem olyanok 
már, mint korábban. Nincsenek meg 
a régi szép népszokások, nincs Lucá-
zás, Betlehemezés, nincs húsvéti lo-
csolkodás, mert a kislányokat inkább 
Húsvét Hétfőjén elviszik kirándulni a 
szülők, így a kisfi úk nem tudják őket 
meglocsolni. Vendégség alkalmával 
más településekről jönnek rokonok, 
barátok, a  helyiek pedig készülnek 
vendéglátással. Búcsúk alkalmával a 
templomból a hívek együtt mentek 
a mátraszelei és vizslási hívők elé és 
együtt tartották a misét, körmenetet.

J. V.: Mi volt a következménye, ha 
annak idején valaki eltért a viseleti 
szabályoktól?

B. P-né: Megszólták és kicsúfolták. 
A  napjainkban hordott viseleteknél 
sokan nem fi gyelnek a részletekre és 
ez engem nagyon elszomorít. Kriti-
kus vagyok, nem tudom elnézni, ha 
a főkötőnél frufrut hagynak, karórát 
vagy fülbevalót hordanak a viselethez. 
Azt gondolom, ha valaki felveszi a vi-
seletet, akkor azt úgy viselje, ahogy 
azt annak idején hordták.

J. V.: Milyen a személyes kapcsola-
ta a kazári viselettel?

B. P-né: Az a régi ruha-szag, a do-
hos terítők, a régi ládafi ából előkerülő 
szőttesek, a  padlásról lekerült ke-
ményszárú csizmák – nekem ez csu-
pa izgalom! Látnom kell, fognom kell, 
szagolnom kell! A faluban, ha szóltak 
és segítséget kértek, mindig számon 
tartottam, hogy kinek van eladó vi-
selete. A  településen, amint megtud-
tam, hogy valakinél van megmaradt 
régi ruha, én mentem és valósággal 
extázisba jöttem. 1950-ben szület-
tem Kazáron. Már óvodáskoromban 
is szerepeltem népviseletben, a  fonót 
mutattuk be. Az iskolai évek során 
népdalokat, népi táncot mutattam 
be iskolatársaimmal az akkori sereg-
szemléken. Később, középiskolás ko-
romban, Vácott, már az osztálytársa-
immal a Kazári lakodalmast szerepel-

* 1931–1944 között minden év augusztus 20-a táján e néven rendezték meg a parasztcsoportok tánc-, ének- és játékbemutatóit 
Budapesten

Vászon ganga

Ünnepi viselet matyó hímzéssel
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tük, de igazi fontossága az életemben 
akkor jött el, amikor Kazáron a műve-
lődési ház vezetője lettem. A  család-
ból két nagynéni a Gyöngyösbokrétás 
mozgalomban is részt vett, ami nagy 
hatással volt rám. Anyukám csendes, 
szorgalmas, segítő volt mindig is. Ne-
kem is és a lányomnak is ő varrta a 
népviseleti ruháinkat és az egyéb ki-
egészítőket. A lányomnak elkészítette 
az aranycsipke és ezüstcsipke főkötőt. 
Szívesen öltöztetett népviseletes ba-
bákat. Az unokatestvérével egyszer a 
nagybátyjuk felvitte Budapestre őket. 
Kérte, hogy népviseletben menjenek 
a lányok. A  nagybácsi mindenkinek 
mutogatta őket a Halászbástyánál. 
A fi ú viselet nem igazán jellemző. Bár-
sonyruha halcsont-gombokkal, illetve 
vászonból kivarrt inget és bőgatyákat 
hordtak. Az apai nagyapám volt az 
utolsó a családban, aki még 1960-ban 
is hordta a bőgatyát.

J. V.: Honnan voltak meg a ruha 
alapanyagai?

B. P-né: Kazár határában voltak 
kenderföldek, mellette a kenderáz-
tatók, mindenkinek volt kender ül-
tetve, és télen volt a szövési időszak. 
Szinte minden családban volt szö-
vőszék. Karácsony után elkezdték a 
munkát és húsvét előtt végezni kellett 
a szövéssel, mert jöttek a következő 
munkák: ki kellett meszelni húsvét-

ra. De összejárt négy-öt asszony, és 
segített egymásnak a szövésben, így 
mindenki elkészült vele tavaszra. Az 
ünnepek teljesen körülhatárolták a 
munkákat, még akkor is, ha nem ál-
landó ünnepekről beszélünk, mert a 
húsvét változó naptári ünnep. 1982-
től a helyi Művelődési Ház vezetője 
voltam 1996-ig. Sok kollégával még 
ma is tartom a kapcsolatot. Nagyon 
nehéz volt a fi atalokat beszervezni 
a hagyományőrző csoportba, mert 
semmiféle támogatást nem kaptunk. 
Úgy csábítottam a fi atalokat, hogy aki 
eljött néptáncolni, az utána eljöhetett 
a discoba ingyen. Aztán volt, aki itt 
maradt táncosnak. Közben pólókat 
árultunk a kazári rally autóversenye-

ken, bálokat rendeztünk a szülők se-
gítségével, és így gyűjtöttünk ruhák-
ra. A  faluban lévő varroda textilipari 
kapcsolatai révén nagyon sok anyagot 
sikerült megszerezni és így saját ma-
gunk készítettük a viseleteket, a tánc-
csoport összes tagjának volt viselete.

J. V.: Nekünk a ruha szépsége mi-
att, de Neked miért érték a viselet?

B. P-né: A  szívem. Amikor vise-
lem a viseletet, más ember leszek. 
Nem olyan vagyok, mint amikor fel-
ülök a robogóra. Nagyon szeretem a 
népviseletünket és nagyon szeretem 
viselni. Amikor rajtam van, úgy ér-
zem, hogy nem ugyanaz az ember 
vagyok, hanem egy darab Kazár rég-

Hétköznapi utcai viselet

Kazári búcsúban unokával
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múltjából. Ezzel úgy gondolom, hogy 
őrzöm őseim emlékét, néphagyomá-
nyát. Felemelő érzés, amikor ott ál-
lok a színpadon és megmutathatom 
a településem viseletét, mert nagyon 
büszke vagyok rá.

J. V.: Az, hogy mennyire díszes egy 
főkötő, mitől függ?

B. P-né: Minél gazdagabb egy 
család, annál díszesebbet készítettek 
a helyi főkötő-készíttetővel. Ma egy 
komplett viselet ára kb. 140.000 fo-
rint.

J. V.: Mi praktikuma volt a viselet-
nek?

B. P-né: A  vászon anyag nagyon 
jól szívja a vizet, a bőrnek kényelmes 
és egészséges volt a hordása. Nagy 
melegben hűsített, nagy hidegben 
melegített.

J. V.: Hány szoknyát hordtak a 
nők?

B. P-né: Pendely, három vagy öt 
alsószoknya és egy felsőszoknya. Ez 
volt a minimum. Hét közben nem ke-
ményített szoknya volt, de ugyanany-
nyi réteget húztak magukra.

J. V.: A  felső ruházat hogyan állt 
össze?

B. P-né: Ingváll, ami volt alsó (len-
vászon, gyolcs), felső (csipke, perkát). 
Kasmír szoknya, alsó kendő (kiha-
gyó), arra jön a kázsmér kendő és a 
bőganga. Templomi viselet (kecele). 
A főkötő három részből áll: alsó, felső 
és a hátulja.

M. L-né: Milyen alkalmak őrzik 
Kazáron a néphagyományt?

B. P-né: Az Életet az Éveknek cso-
port Kazáron tartott tavaly egy me-
gyei vetélkedőt az időseknek, mely 
rendkívül népszerű volt. A  nyugdíja-
sok lelkesen vettek részt a hagyomá-
nyok felelevenítésében, több telepü-
lésről jöttek és a helyi hagyományokat, 
sajátosságokat mutatták be. A nyáron 
Szurdokpüspökiben meglátogattuk 
a Libafesztivált és nagy örömmel lát-
tam az Értéktár bemutatót, amely 
összefogta nyolc település értékeit. 
1992-ben indítottam el a kazári bú-
csút, amit mára felváltott a Laskafesz-
tivál.

Kazáron jelenleg több, népi hagyo-
mányhoz kötődő gyűjtemény működik. 
A  Tájházban a látogatók megismer-
kedhetnek a népi életmód tárgyi emlé-

keivel, a  kenderfeldolgozás menetével, 
valamint betekintést nyerhetnek a fa-
lubeliek életkörülményeibe egy „tisz-
taszobán” keresztül. A  Hagyományok 
portáján a település gasztronómiai 
különlegességeinek, elkészítésének 
bemutatásával ismerkedhetnek meg, 
valamint a tradicionálisan elkészített 
ételek, helyi termékek bemutatását 
követhetik nyomon. A  Mackó Kuckó 

– Mackó- és babagyűjtemény a térség-
ben egyedülálló, a kiállítóhelyen több 
mint 1000 db maci és baba várja mind 
a gyerekeket, mind pedig a felnőtteket. 
A  Palóc Galériában bemutatásra ke-
rül Palócföld népi kézműves kultúrája 
és egyéb megjelenési formája. A  láto-
gató megismerkedhet a népi eszközök-
kel, játékokkal, bútorokkal, valamint 
a kazári népviselettel babákon és 
életnagyságú bábukon. A Bányászház, 
mint eredeti palóc parasztház a tele-
pülés bányászmúltjának állít emléket, 
melyben egyenruhákat, felszereléseket, 
eszközöket, bányászattal kapcsolatos 
könyveket, kitüntetéseket és egyéb do-
kumentumokat lehet megtekinteni. Az 
Ófalu központjában egy takaros kis 
parasztporta áll, a Kézműves ház. Az 
épület a népi kismesterségek színtere, 
ahol az érdeklődők megismerkedhet-
nek a szövéssel, kosárfonással, koron-
gozással, hímzéssel és csuhézással. Az 
épületben a településről összegyűjtött 
szebbnél szebb csipkék és a testvérte-

lepülésen – Kőrispatakon – tevékeny-
kedő szalmafonók által készített mun-
kák láthatók. Bagi András Vasaló- és 
Öntvénygyűjteménye a megyében 
egyedülálló magángyűjtemény. A  fa-
szenes vasalóktól a villanyvasalókig, 
az öntöttvas képkeretektől a régi szó-
dásüvegekig számtalan kinccsel is-
merkedhet itt meg az érdeklődő.

BODOR PÁLNÉ BOZSIK LÍDIA 1950-ben született Kazáron falusi paraszt család egy 
szem gyermekeként. Minden generációs viseletes ruhája megvolt az élete során. Gyer-
mekkorától szereti a népdalokat, néphagyományt, viseletet, ez utóbbival kapcsolatos tu-
dását a helyi emberektől, a körülötte élő idősektől, nagymamájától szívta magába. Sikeres 
pályázatából egy fi lm is készült – „Bölcsőtől a sírig” – a kazári viseletekről.

JÓZSA VIKTÓRIA: Az egri Eszterházy Károly Főiskolán 2007-ben végeztem művelő-
désszervezőként. A  főiskola elvégzésének évében az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 
lehetőségével élve a macedóniai Skopjében töltöttem hat hónapot. 2005-től vezetője, 
majd aktív tagja voltam a Mátranovákért Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesületnek. 
Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodájának vagyok tagja. Részt ve-
szek a megyei közművelődési feladatellátás feladatfi nanszírozási rendszerében, valamint 
a TÁMOP-3.2.3/B-12/1 „Építő közösségek” – Korszerű, többfunkciós közművelődési fej-
lesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegí-
tése című projekt Nógrád megyei kulturális koordinátora vagyok. Feladatom a 19 Nógrád 
megyei IKSZT szakmai- és szolgáltatásfejlesztése, a vidékfejlesztés céljaihoz igazodóan.

MÁTÉ LÁSZLÓNÉ 2009-től dolgozik a Nógrád megyei közművelődési feladatellátásban. 
A  2013-ban újjászervezett Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodavezetője, 
a megyei népművelő egyesület elnöke.

Középkorú nő templomi viseletben
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A tájház az egyetlen…
Felpéc a megyeszékhelytől délre 

– Győr és Pápa között félúton – talál-
ható, 895 lelket számláló, sok tekin-
tetben fejlődő kis falu. Van műemlék 
evangélikus- és katolikus temploma. 
Természetvédelmi területe, a  7 ha te-
rületű fokozottan védett ősborókás. 
A  falu határában folyó patak – egyre 
csekélyebb vízhozamú, pedig vízima-
lom is működött mellette – a Bakonyt 
köti össze a Sokoróaljával. A  Soko-
rói dombok oldalán régi borospin-
cék száma évről-évre fogyóban van, 
pedig a szőlőművelés ma is kedvenc 
tevékenység a faluban is. Felújításuk-
ra nem volt forrás, így már csupán 

néhány fotó őrzi meglétüket, emlékü-
ket. A dombokról jó időben látszik a 
Soproni hegy, de a Schneberg hóföd-
te csúcsait is látni lehet tiszta időben. 
Aktív korú lakosainak legnagyobb 
része Győrbe jár dolgozni, és a helyi 
önkormányzati gazdaságban tevé-
kenykedik, ill. vállalkozóként keresi a 
megélhetéshez szükséges anyagiakat. 
Munkanélküliségről szinte nem is be-
szélhetünk.

Iskolája, 300 éves múltra vissza-
tekintő oktatása viszont szép lassan 
megszűnt. Évről – évre kevesebb 
gyermek születik Felpécen is, de a 
megváltozott körülmények is előidé-
zői annak, hogy az iskolát évekkel 
ezelőtt be kellett zárni. Mindez ter-
mészetesen csupán a faluközösség, 
a  település szempontjából negatí-
vum, hiszen a gyerekeknek megvan a 
lehetőségük az oktatás igénybevéte-
lére. Van iskolatársulás, de a megye-
székhely közelsége még nagyobb je-
lentőséggel bír az iskolaválasztásnál. 
A  szülők ingáznak munkahelyükre, 
így a gyerekeknek is ebben az irány-
ban keresik az iskolát – lassan már 
az óvodát is.

A  helyi civil szervezet – a Fel-
pécért Alapítvány – ezért is helyez 
nagy hangsúlyt arra, hogy működé-
se 15 éve alatt létrehozott Tájházá-
ban olyan foglalkozásokat, szünidei, 
napközis táborokat szervezzen, ahol 
találkozhassanak, barátokat szerez-
hessenek az itt élő gyerekek, és lakó-
helyhez kötődésük ezáltal kialakul-
hasson, elmélyülhessen. Mindezen 
munka, és ennek eredményei a helyi 
önkénteseknek köszönhetőek. A  fog-
lalkozások szervezése, vezetése Rei-

der Józsefné Csöpi munkáját dicséri, 
aki kezdetektől az ügy mellé állt. Köré 
csoportosult az a helybeliekből álló 
felnőtt csoport, aki együtt is szívesen 
tevékenykedik, de a gyerekek foglal-
koztatásában is segítséget nyújt. Így 
lehet azt sikerrel megvalósítani, hogy 
50-60 kisgyerek találjon egyszerre el-
foglaltságot, hasznos tevékenységet 
magának. Reider Józsefné – vagyis 
ahogyan a gyerekek nevezik Csöpi 
néni – szervezésének, odafi gyelé-
sének köszönhetően a napok végén 
minden résztvevő – kortól függetle-
nül – hazaviheti azt a munkáját, amit 
nagy kedvvel elkezdett a nap elején, 
és még a játékra is maradt kellő idő.

Családi Nap zárja a szünidei fog-
lalkozásokat az időszak végén. Ilyen-
kor játékos vetélkedők, újabban „KI 
MIT TUD?” teszi még érdekesebbé a 
napot, ebbe a szülők is bekapcsolód-
hatnak. A  bográcsban, kemencében 
egyszerű, régi ételek készülnek – a se-
gítőknek köszönhetően –, akiknek ez 
irányú munkáját Győry Józsefné Ka-
tinka irányítja nagy odaadással. Nehéz 
lenne felsorolni a teljesség igényével 
mindazok nevét, akik szinte szórako-
zásként, az együtt töltött idő és mun-
ka örömével segítik ezeket a közösségi 
alkalmakat. Egy kis falu tenni akarását, 
szellemiségét jelzi, hogy igénye van a 
közösségi életre, hisz az együtt töltött 
idő hasznosságában, fontosságában, 
és ezért szabadidejéből is hajlandó 
néhány órát feláldozni. Az áldozatért, 
a szolgálatért a gyerekek minden eset-
ben kárpótlást nyújtanak kedvessé-
gükkel, megelégedett mosolyukkal, és 
ez indítja el a következő napot, hetet, 
hónapokat és éveket.Az evangélikus templom oltára
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Katolikus templombelső Ősborókás

A patak a Bakonyból ballag Felpéc felé. A sokorói dombokról szép kilátás nyílik a falura, 
és ellátni a távoli magasabb hegyekig tiszta időben.

Régi osztálykép az igazgató – kántortanító – 
Magyar Istvánnal. Egyhangúlag nevezték el róla 
a helyi iskolát, ami hamarosan megszűnt.

Lelkészei oktatói, nevelői voltak a falunak. 
Dr. Györff y Béla Ifj úsági Egyesületet hozott létre.

A falu társadalmi munkával új iskolát is épített 
az 1960-as években.

Tájházunk, ahol bemutatjuk, 
hogyan éltek elődeink



52

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Helyi érték

Dombi Alajosné

DOMBI ALAJOSNÉ vagyok, a Felpécért Alapítvány kuratóriumának elnöke, és a falu kul-
turális életének egyik önkéntese. Az Alapítvány célja „a  helyi közművelődési tevékeny-
ség támogatása, a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre, 
társas életre szerveződő közösségek létrejöttének, tevékenységének, a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.„ Az Alapítvány eddigi 
eredményeit a lelkes segítőknek, önzetlen embereknek köszönheti.

Honismereti óra idős emberek bevonásával. Káposztát savanyítottunk a gyerekekkel.

A gyerekek foglalkoztatásának terve készül… a következőkben a programok fotói
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SZÍN aranyeső Pápán
Kegyes volt az időjárás a résztve-

vőkhöz a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó Pápán 
megrendezett megyei elődöntőjén, 
április 11-én, a Költészet Napján. Ra-
gyogó napsütés és barátságos fogad-
tatás várta a résztvevőket, felkészítő 
tanárokat, szülőket, érdeklődőket a 
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 
Központ színházépületében.

Pápán mindig kiemelt esemény 
egy-egy színjátszó fesztivál, az ideit is 
a város polgármestere, Dr. Áldozó Ta-
más nyitotta meg, köszöntve a részt-
vevőket.

A  gyerekek és a csoportvezetők 
egyaránt nagy izgalommal készültek a 
bemutatkozásra, amely a kamaratérré 
átrendezett színpadon zajlott, így biz-
tosítva a színházi tér bensőségességét. 
Pápán hét fellépő csapat előadását él-
vezhettük a nap folyamán: a Széplelkek 
Társulata Veszprémből, a  Picit Nem 
Art és a Nem Art Pápáról, a Galagonya 
csoport Magyarpolányból érkezett. Az 
Ördögfi ókák Ajkáról jöttek, délután pe-
dig a Vaszari Bicskások és a sümegi Ra-
mi-szín Társulat játékát nézhettük meg.

Láthattuk a klasszikus Pinokkió 
történetet „gyerekszájra” moderni-
zálva, ahol Dzsepetto a vaterán adja el 
a kabátját, és a facebookon jelölik be 
egymást. Holle anyó története is mai 
környezetbe került. A  kamaszok pe-
dig mi másról is improvizáltak volna, 
mint a szerelemről – most éppen a 
Gerence partján. És noha a környezet 
XXI. századi, a problémák, amelyek a 
gyerekeket foglalkoztatják, és így az 
előadások témájául szolgálnak, min-
den generáció számára ismerős, örök 
emberi kérdések: a szerelem, a felnőtt 

világ és a kortárs kapcsolatok bonyo-
lultsága, családi gondok, kirekesztett-
ség…

Az előadásokat neves és nagy tu-
dású zsűritagok értékelték: Szakall 
Judit, a  Magyar Drámapedagógiai 
Társaság egyik alapítója, a  hazai drá-
mapedagógia kiemelkedő egyénisé-
ge, és Pap Gábor kreatív-zene tanár, 
zeneszerző, a  Trainingspot Társulat 
alapítója. Mindketten évtizedek óta 
dolgoznak gyerekszínjátszókkal, meg-

látásaik, véleményük értékes segítsé-
get nyújt a rendezők számára.

Az előadások közötti szünetekben 
szakmai beszélgetések zajlottak a lá-
tottakról, ahol kiderülhetett, miért 
éppen azt a témát választották a cso-
portvezetők, milyen munkamódsze-
rekkel dolgoznak, milyen a csoport 
működése stb. A beszélgetések során 
kirajzolódott az az alkotói munkafo-
lyamat, amely egy-egy 15-20 perces 
előadás létrehozását megelőzi, és 
amely gyakran hónapokig tart. Ennek 

Baloghné 
Uracs Marianna 

– Kemendy 
Zsuzsanna

Baloghné 
Uracs Marianna 

– Kemendy 
Zsuzsanna
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során a csoportvezetők rengeteget 
beszélgetnek, játszanak a gyerekekkel, 
improvizációs gyakorlatokkal dolgoz-
nak, ennek során érlelődik ki, mi fog-
lalkoztatja őket leginkább, miről szól-
jon a játék. Szó sincs itt előre megírt 
szöveg megtanulásáról vagy mereven 
rögzített rendezői utasítások kénysze-
réről. Akkor igazán jó az előadás, ha 
benne minden szereplő megtalálja a 
maga mondandóját, karakterét, ha 
érezni lehet a résztvevőkön a játék 
önfeledt örömét. Ez segíti a gyereke-
ket abban, hogy az őket feszítő kér-
déseket, problémákat megjeleníthes-
sék, átélhessék, a  játék felszabadító 
hatásai érvényesüljenek. Az előadás 
csak eszköz lehet, amely hozzájárul a 
gyermeki személyiség fejlesztéséhez, 
pedagógiai problémák kezeléséhez.

Természetesen emellett fontosak 
az előadás színházi „kellékei” is: elő-
adás-vezetés, díszlet, zene, eff ektek, 
smink stb. Nem ezek megléte és gaz-
dagsága jelenti azonban az igazi színhá-
zi élményt, hanem a tudatos, koncepci-
ózus drámapedagógiai-rendezői mun-
ka. A zsűri tagjai úgy értékelték, hogy a 
pápai találkozón szinte minden előadás 
a fenti elvek és metodika szerint készült, 

a  gyerekek önfeledten és hitelesen ját-
szottak, és felejthetetlen élményt nyúj-
tottak egymás számára is. A  találkozó 
színvonalát bizonyítja, hogy minden 
előadás elismerésben részesült. A  hét 
benevezett csoportból hatan arany mi-
nősítést kaptak, egy pedig bronz minő-
sítést, így a vasvári regionális találkozó-
ra hat csoport jutott tovább. Ez megyei 
szinten, de a színjátszó találkozó törté-
netében is példátlan siker.

Az arany minősítésű csoportok:

Picit Nem Art (Pápa, Weöres Sán-
dor Általános Iskola alsósai), vezető-
jük Horváthné Árvai Mária

Nem Art (Pápa, Weöres Sándor 
Általános Iskola felsősei), vezetőjük 
Komáromi Sándor

Széplelkek Társulata (Veszprém, 
Bárczi Gusztáv Általános Iskola spe-
ciális nevelési igényű diákjai), vezető-
jük Brenner József

Vaszari Bicskások (Vaszar, Ihász 
Gábor Általános Iskola felsősei), ve-
zetőjük Komáromi Sándor

Ördögfi ókák (Ajka, Eck Imre Alap-
fokú Művészeti Iskola színjátszó cso-
portja), Herczeg Diána vezetésével

Galagonya csoport (Magyarpolány, 
Alapfokú Művészeti Iskola színjátszói), 
csoportvezető Benkó Zsófi a Anna

Ez az eredmény is jelzi, hogy Pápán 
és környékén olyan színházi-drámape-
dagógiai műhely működik, amely or-
szágosan is kiemelkedő munkát végez. 
Gyerekek százaival dolgoznak a drá-
matanárok különböző csoportokban, 
évről-évre izgalmas és a saját kortár-
saikat is érdeklő, problémáikat boncol-
gató előadásokat hoznak létre. Ezeket 
az előadásokat a művelődési központ 
minden évadban beemeli színházi bér-
letsorozataiba is. A  tapasztalatok pe-
dig azt mutatják, hogy a diákközönség 
ily módon, az erős színházi hatás se-
gítségével nyitottabbá válik a felvetett 
problémák megbeszélésére.

Ez a jó gyakorlat nemcsak a megyé-
ben, de akár országosan is mintaértékű, 
hiszen számos tehetséges csoport kivá-
ló előadásai bukkannak fel évről-évre a 
Weöres Sándor Gyerekszínjátszó Talál-
kozón, melyeket látnia kellene a helyi 
gyermek- és diákközönségnek.

A  pápai találkozó zsűri elnöke, Sza-
kall Judit zárszavában szintén ezt kérte 
a szervezőktől: ezeket a remek előadáso-
kat láthassa minél több gyerek Veszprém 
megyében, hiszen róluk és nekik szól!

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája keresi azo-
kat a partnereket a megyében, akikkel 
együttműködve segítheti ennek a cél-
nak a megvalósulását.

BALOGHNÉ URACS MARIANNA, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodája területi koordinátora.

KEMENDY ZSUZSANNA vagyok. Művelődésszervező szakon végeztem Szombathe-
lyen, de az élet sok más pályára is elsodort. A III. Kulturális közfoglalkoztatási programba 
2015. márciusában kapcsolódtam be. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodájában, kulturális asszisztensként dolgozom. Nagyon mozgalmas, sokrétű a munkám, 
végre hasznosíthatom kreativitásomat. Abban bízom, hogy az itt megszerzett tapasztala-
tokkal bekerülhetek a szakma vérkeringésébe.

Baloghné Uracs Marianna – Kemendy Zsuzsanna
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Máté LászlónéMáté Lászlóné

A „jó élet kulcsai”
Múzsa Művészeti Fesztivál Nógrád megyében

„Ha én egyszer ilyet szervezhetnék!” 
Az első fesztivál Gálaprogramján ült 
meg bennem ez a gondolat, látva a 
sok-sok örömtől csillogó gyerekszemet, 
gyönyörű viseletben éneklő idős em-
bert, fergeteges néptáncosokat, amatőr 
alkotók káprázatos képzőművészeti 
alkotásait.

Sikerült. És ajánlom szeretettel: 
mindenkinek legyen egy Múzsája!

A Múzsa Kistérségi Összművésze-
ti Fesztivál gondolata a pásztói járás-
ban született meg négy évvel ezelőtt, 
a Közkincs Kerekasztal sikeres műkö-
désének művészeti ágaként. A Pásztói 
Művelődési Központ vezetője, Antal-
né Prezenszki Piroska és munkatársai 

– Bottyán Katalin, Kárpáti Mónika – a 
térség településeit vonták be a kul-
turális seregszemlébe és elindították 
útjára az amatőr alkotók és előadók 
fesztiválját négy kategóriában: tánc, 
irodalom, énekelt és hangszeres zene 
valamint képzőművészet.

A  fesztivál megrendezésével a mű-
vészeti találkozók, versenyek régen jól 
működő hagyományát szerették volna 
továbbvinni, ahol valamennyi korosz-
tály, és számos művészeti ág amatőr 
képviselői lehetőséget kapnak a bemu-
tatkozásra, tehetségük megmutatásra. 
Felkért szakértő zsűritől kapnak segít-
séget ahhoz, hogy szakmailag tovább-
fejlődhessenek, művészeti tevékeny-
ségüket minél magasabb színvonalon 
műveljék, továbbá megismerhessék 
egymás munkáját, szakmai és emberi 
kapcsolatokat építsenek. A  résztvevő 
csoportok, előadók és a közönség is 
identitást erősítő kulturális és közös-
ségi élményekhez jutott a programso-
rozat folyamán. A  rendszeressé váló 
próbák nem csak a hangokat és a tánc-
lépéseket csiszolták, hanem összeko-
vácsolták a közösséget is.

2013-ban a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Nógrád Megyei Irodája, az 
országos intézet januári újjászervezé-
se után, tágabb lehetőségekkel kap-
csolódott be az addig is fi gyelemmel 
kísért fesztiválsorozatba, és segítette 
annak a pásztói járásban megvalósu-
lását. A  települések szellemi értékei-
nek megmutatása: az amatőr előadók 
bemutatkozó elődöntőinek sora ösz-
szekapcsolódott a települési értéktá-
rak csodálatos gyűjteményeinek fel-
tárásával, megmutatásával. Egy-egy 
értéktár-nap bővelkedett a tárgyi és 
szellemi gazdagságban, és ez inspirált 
bennünket, hogy összhangban a me-
gyei iroda céljaival, a  többi járásba is 

továbbvigyük a kezdeményezést, és 
felmenő rendszerű megyei fesztivált 
szervezzünk.

2014-ben három járásban indult 
el a Múzsa Művészeti Fesztivál hó-
dító útjára. A  salgótarjáni járásban 
Kémeri Judit, a  szécsényi járásban 
Szigeti Lászlóné voltak az elődöntők 
mentorai az idén. A görög költő, Szol-
ón szerint a múzsák a „jó élet kulcsai”. 
Jelenlétük jólétet és barátságot hoz. 
A fesztivál idei sorozata beigazolta ezt.

Páratlan az az összefogás és meg-
mozdulás, mely az elődöntőknek 
helyet adó településeken jelen volt! 
Buják, Nagylóc, Ságújfalu, Nógrád-
megyer, Endrefalva, Karancsalja, Tar, 
Etes, Pásztó, Mihálygerge, Palotás, 
Rimóc – az elődöntőknek helyet adó 
települések voltak májustól októbe-
rig. A Gálaprogramra Salgótarjánban, 
a  József Attila Művelődési és Konfe-
rencia Központban került sor novem-
ber elején.

A  településeken polgármesterek, 
jegyzők, kulturális szakemberek, civil 
szervezetek, általános iskolai vezetők, 
kulturális közfoglalkoztatottak segí-
tették azt az előkészítő és lebonyolító 
munkát, mely az amatőr előadókat 
színpadra segítette a színvonalas, tar-
talmas elődöntők során. A  kötődött 
barátságok, kapcsolatok, a  kialakult 
szakmai és települési együttműködé-
sek az élet számos területén is kiváló 
kapcsolati tőkét jelentenek a fesztivál-
sorozat szervezőinek, jelentkezőinek, 
résztvevőinek egyaránt.
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Máté Lászlóné

Az előadók, kiállítók számára az 
egymás előadásaiból, alkotásaiból 
merített tudás és megerősítés mér-
hetetlen erejű. A  települések vezetői, 
lakosai, pedagógusai helyi előadóikat 
fi gyelemmel kísérték járásuk elődön-
tőin, eljártak egymás településeire, 
s  ez további ismerkedésre, kapcsolat-
építésre adott lehetőséget. Ugyanígy 
az egy-egy településen a szervezésben 
részt vevő segítőink is követték a he-
lyi fellépőket – és gyűjtötték a tapasz-
talatot saját munkájukhoz. Ezáltal egy 
olyan hozadéka is lett a fesztiválsoro-
zatnak, mely a megye kultúrájáért te-
vékenykedőket szorosabb együttmű-
ködésre ösztönözte.

A Múzsa  Művészeti 
Fesztivál a számok 
 tükrében

A  pásztói, a  salgótarjáni és a szé-
csényi járás 36 településéről összesen 
532 versenyző indult az elődöntők 
során a megmérettetésen. A  bátony-
terenyei és a balassagyarmati járásból 
egy-egy vendég előadó színesítette 
a megyei palettát. A  képzőművésze-
ti kategória legjobbjainak tárlatát, 
melyen 34 alkotó egy-egy alkotását 
láthattuk, a  Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár fogadta be, és tárta a látoga-
tók elé három héten keresztül.

A  próza kategóriában a legfi ata-
labb „versenyző” 5 éves óvodás, a leg-
idősebb néni pedig 82 esztendős volt. 
Szavalt verset polgármester, amatőr 
költő, anyuka gyermekeivel. A  klasz-
szikus gyermekversektől a népmesé-
ken át az identitást erősítette a palóc 
mesék sokasága, melyet sok előadó 
díszes viseletben adott elő a zsűri 
előtt. Számomra legmeghatóbb a ka-
masz nyakigláb lányok és fi úk őszinte 

lelkesedése volt: felvállalva mutálást, 
pattanást, szépen szavalták Váczi Mi-
hály, Radnóti sorait. Ritka ez a mai fi -
atalok között.

A  tánc kategória volt talán a leg-
színesebb, legszélesebb palettájú. 
A  modern táncoktól a versenytán-
cokon át néptánc, hip-hop, hastánc, 
egyéni, páros és csapatban előadott 
produkciók kápráztattak el bennün-
ket. Volt, hogy a zsűri – alátámasztva 

döntését – szintén felpattant a szín-
padra, és ellejtett egy rimóci párost, 
vagy tartott egy hip-hop bemutatót. 
A  mozgás, a  zene ritmusának a test-
ben megelevenedése: örömmel tán-
coltak és örömmel néztük őket!

Az énekes és hangszeres zene vir-
tuózaitól mind hangszerekben – töb-
bek közt tekerőlant, gitár, zongora, 
furulya, fuvola, hegedű, szintetizá-
tor – mind az előadott művekben a 
zeneirodalom széles tárát hallhattuk. 
A  kamasz rock-zenekarok lelkesedé-
se, az egymásnak felelgetős népdalok, 
a  sokszoknyás nénik tájszólásos rin-
gatói, a katonadalok harsánysága ma-
gával ragadó volt. A díszes viseletben 
előadott női és férfi  népdalcsokrok a 
népi élet mindennapjainak pajzán-
ságát sem nélkülözték – felvidítva az 
amúgy sem szomorkodó zsűrit, és de-
rültséget okozva a nézők között. Van 
valami báj abban, amikor a meglett 
korú férfi kar szerelmes dalokat éne-
kel a nagymamakorú hölgykórusnak.

A képzőművészet kategória okozta 
a zsűrinek a legtöbb fejtörést: csodá-
latos alkotások gyűltek össze, de a já-
rásonkénti továbbjutók száma és a le-
endő kiállító tér nagysága kemény ha-
tárt szabott a gálára vihető alkotások 
számának. Fa, fém, üveg, bőr, főkötő, 
kötények, szőttes, csuhé, fotó, fest-
mény, grafi ka, ékszer – baba, szék, ké-
zimunkák: horgolt, csipke, gobelin… 
felsorolni is lehetetlen, milyen sokféle 
volt a tárlatokon bemutatkozó alkotá-
sok sora! A képzőművészeti alkotások 
egy-egy járásban több hétig voltak lá-
togathatók, és sokan meg is tekintet-
ték őket a járásokból, sőt, az abban az 
időben a településre kirándulók közül 
is, még az ország más tájairól érkezők 

A Gála program szervezői

A Bujákon rendezett próza elődöntő résztvevői

Baranyi Liliána óvodás versmondó a 
szécsényi járás próza elődöntőjén
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is gyönyörködhettek bennük. A  kiál-
lítások hosszú távú látogathatóságát 
segítette, hogy a településen dolgozó 
közösségi munkásaink a II. kulturális 
közfoglalkoztatási programban, tár-
latvezetőként is, felügyeletet biztosí-
tottak.

Elmondhatjuk, hogy az a köz-
művelődési kezdeményezés, amit ez 
a művészeti fesztivál jelent a megye 
kulturális életében, csupán erkölcsi-
leg mérhető. A  kapcsolati tőke ho-
zadéka óriási, és egyre bővül majd a 
járások számának bővülésével. Az a 
számos amatőr előadó, aki színpadra 
állva közönség előtt mutathatta meg 
tehetségét, énekes vagy hangszeres 
tudását, előadói képességeit, tánc 
virtuozitását, a  palóc hagyományok: 
a  dalok, mesék, a  tájszólás, viselet 
megjelenítésében, a  hagyomány fel-
elevenítésével – gazdagodott élmény-
ben, tudásban. De gazdagodott lehe-
tőségekben is: a válogatók alkalmával 
előfordult, egy-egy település máris 
meghívta rendezvényére, szüretre, 
városnapra a kiemelkedő produkció-
kat. Ez nagy lehetőség az amatőr elő-
adóknak, hogy nagyközönség előtt is 
bemutatkozhassanak.

A  Múzsa Művészeti Fesztivál a 
megyei iroda feladatfi nanszírozási 
programjai között az idén is szerepel. 
Nógrád megye hat járásában tervez-
zük megvalósítani az amatőr előadók 
fesztiválját – a barátság jegyében.

A Muzsla Néptáncegyüttes bemutatkozása a Gálaprogramon

A Rajeczky Szimpatikusok a pásztói járás hangszeres zene elődöntőjén

A Havanna Senior Tánccsapat „Palotás” táncbemutatója Mihálygergén, a salgótar-
jáni járási táncelődöntőn

A Szurdokpüspöki Hagyományőrző Együttes a pásztói járás hangszeres zene elődöntőjén

MÁTÉ LÁSZLÓNÉ a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nógrád Megyei Irodavezetője.
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Beszélgetés Mátyus Aliz 
felelős szerkesztővel, 

állami kitüntetését követően
A  80-as években az UNESCO fa-

lufejlesztési csoportjában szocioló-
gusként képviselte Magyarországot, 
szociográfi ai munkáit a Magvető Ki-
adó jelentette meg. Az 1990-es évek-
ben íróként is bemutatkozott, idén a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 
tüntették ki. Mátyus Alizzal beszélget-
tünk.*

Ayhan Gökhan: Március tizenötö-
dikén a Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt Polgári Tagozat kitüntetésben 
részesült. Hogyan fogadta, s  hogyan 
vélekedik általában a díjakról?

Mátyus Aliz: A  díjak elismerések. 
És ha tudom, kinek volt fontos, hogy 
megkapjam, és ha én azt az embert, 
aki a díjra érdemesnek tartott, nagyra 
becsülöm, akkor a díjnak tudok örül-
ni. Szeretem ilyen átláthatóvá tenni a 
magam számára a dolgokat.

A. G.: Az állami díjak azt a ve-
szélyt hordozhatják magukban, hogy 
elvárnak utána valamit az embertől. 
Ettől nem tart? Vagy, mint eddig, végzi 
továbbra is a munkáját a legjobb be-
látása szerint?

M. A.: Az nagyon fontos számom-
ra – mert motivál –, ha elvárnak tő-
lem dolgokat. Gimnazista koromban 
az apám úgy gondolta, tartsak fel-
nőtteknek, dunántúli amatőr színját-
szó-rendezőknek drámatörténeti elő-
adásokat. Görög drámákat elemez-

tem, ahol a testvér eltemeti a testvért, 
minden uralkodói parancs ellenére.

Én 1948-ban születtem, az éle-
temnek azt a részét, amelyikben fel-
nőtté váltam, meghatározta az állami 
elvárás. Nézze meg első könyvemet, 
a  Magyarország felfedezése sorozat-
ban megjelent, Holnapon innen, teg-
napon túl című szociográfi ámat a 
vidékről Pestre, textilgyárba, munkás-
szállásra került lányokról. Biztosan 
tudja, miért volt fontos az iparosítás. 
Hogy milyen ideológia fűződött a 
parasztcsaládok gyerekeinek iparba 
szervezéséhez. Politikai cél volt a pa-
rasztközösségek szétverése. Nekem 
szerződésem volt a könyv megírására, 
de szóljon, ha talál benne olyan mon-
datot, amelyikkel elárultam őket.

A. G.: Komoly szociográfi ai mun-
kásság van a háta mögött. Hogyan vá-
lasztotta ezt a hivatást?

M. A.: Komolynak nem monda-
nám, inkább máig érvényesnek. És 
használhatónak abban az értelemben, 
hogy elolvashatók belőle a mai ma-
gyar falu rekonstruálásához szüksé-
ges tudások. Én ugyanarról az egy fa-
luról, a  zempléni Pusztafaluról írtam 
meg három könyvemet. A Maga-ura 
parasztok és uradalmi cselédek címűt, 
aminek társszerzője Tausz Katalin 
volt, enyém a maga-ura parasztok 
rész, Pusztafaluról; a  könyv a Mag-
vető Kiadó Gyorsuló idő sorozatában 

jelent meg. Aztán egy regényt írtam, 
ami szintén a Magvető Kiadónál je-
lent meg, Faluregény címmel. A  Mű-
velődéskutató Intézet, a  munkahe-
lyem jelentette meg azt a változatot, 
amelyikbe tanulmányaim is beleke-
rültek, Pusztafalu címmel. Nem hiva-
tást választottam, engem érdekeltek 
az emberek. Minden ebbe az irányba 
vitt. Azt is meg akartam tudni, hogy 
kulákká nyilvánított anyai nagyapám, 
akit nem láthattam zalalövői földbir-
tokosként, mitől tudott tartással em-
ber maradni Pápán, apám városában, 
kisemmizetten.

A. G.: Ha visszagondol a kutatói 
időszakra, mi az, amit a terepmunka 
során megtanult, megtudott az embe-
rekről, az emberektől?

M. A.: Épp ezzel függ össze, amit 
a tudásokkal kapcsolatban kezdtem 
el mondani. A  falut ma természete-
sen nem úgy képzelem rekonstruálni, 
ahogy volt, mert egyrészt az az idő 
már elmúlt, másrészt ki gondolná 
azokat a terheket egy falura ráten-
ni, amit korábban a paraszti munka 
jelentett! Tehát én rekonstruálni úgy 
képzelek falvakban, hogy azok az ér-
tékek erősödjenek meg, amik alapjait 
képezték a régi falvaknak, s  amiket 
abból a világból megismerve lehet a 
legjobban eltanulni ma is. Mert mit 
tudott az a régi falu, amit én Puszta-

* Az Irodalmi Jelen Online 2015. április 6-án közölt interjúja Nem írok olyan irodalmat, amelyiknek nem a valóság az alapja címmel. 
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falun még a 70-es évek végén, a 80-as 
években is megismerhettem, mert 

„messzi” falu volt, zsákfalu volt, a  tri-
anoni határrendezés következtében 
elveszítette északi piacozó területeit, 
és mert nem tartozott uradalomhoz? 
A  családok maguk gazdálkodtak, és 
mindnek földje volt. A  földműve-
léshez, a  paraszti munkához tudás, 
szorgalom, lelemény kellett, aki tehát 
a földjei számát szaporítani tudta, az 
ezekkel az adottságokkal rendelke-
zett. Aki a legjobban, az az ember 
lett a falubíró. A  kötelező téeszesí-
tés idején még azzal is próbálkoztak, 
hogy ő képviselje őket. Persze hiába. 
És ehhez a fajta falusi világhoz min-
den tartozott, ami az embereknek 
kellett. Ünnepek, és mert református 
falu volt, egyházi ünnepek, valamint 
közös munkák, mint a kaláka, a fonó, 
amik ugyanúgy, mint az ünnepek, az 
ismerkedés, a párválasztás helyei vol-
tak. Rekonstruálni valamit a régiből 
a mai falvakban azokon a kis terüle-
teken érdemes, amelyek jelenlegi for-
májukban akadályozzák az apátiából 
való kimozdulást. Amibe a falvak nem 
saját hibájukból, nem maguktól ke-
rültek. Egy Pusztafalu-féle falut már 
a máshol nagyon kellő földosztás is 
szétzilálta, hiszen az azt tette egyen-
lővé köztük, ami addig a falu viszony-
rendszerének az alapja volt. A  föld, 
amit mindenki által elismerten, igaz-
ságosan birtokoltak. Az értékrendszer, 
ami kialakult, megbecsülést jelentett 
a gazdának, aki hosszan tartó, becsü-
letes munka eredményeként rendel-
kezett a többel, emiatt lett a többinél 
nagyobb gazda. Megbecsült ember 
volt, akinek néhány holddal többje 
volt. Földosztáskor persze hogy eljárt 
a falu a saját ügyében, mert ha oszt az 
ország, osszanak ők is. Szereztek ma-
guknak osztható erdőt. De az erdőből 
az egyenlőség nevében éppen azok 
nem kaptak, akik addig megbecsültek 
voltak. És jöttek, tovább, mind-mind 
az ellenükre való történések, ami-
ket elszenvedtek. A  téeszesítésük, az 
állataik istálló nélküli közösbe véte-
le. Aztán amikor már kialakították, 
hogy hogyan tudják a saját gazdálko-
dásukat a téeszével összeegyeztetni, 
s  ment nekik az is, és össze tudták 
gyűjteni a közművesítésükre a 3 mil-
lió forintot, akkor vonták össze azt 
az öt falut, közös téeszbe, amelyek 

között mindenki által tudottan és el-
ismerten pusztafalusi közös pénzük 
mindenkié lett. A  közös téesz idején 
már mentek a fi atalok a faluból, ami 
máig el is öregedett. A  régi falu 600 
embere, 100 háznyi embere a hegyek 
közti völgyben mindnyájuk számára 
jó életet jelentő életet élt. És a pusz-
tafalusiak még egy ideig meg tudtak 
küzdeni helyzetről helyzetre a mindig 
adódó bajjal.

A. G.: Mi volt a helyzet más fal-
vakkal?

M. A.: Más falvak már sokkal 
előbb belementek faluként tehetet-
lenségük tudomásul vételébe, s  meg-
indultak az emberek az iparba, s  let-
tek ipari munkások. Hozzáteszem, 
a munkásság soraiba kerülésükre nem 
a presztízs-szakmákba kerülés volt a 
jellemző, hanem az esetek nagy részé-
ben a betanított munkásság soraiban 
találták meg a helyüket. Ezek az em-
berek, ingázóként, utazgatva élték le 
az életüket, kerültek haza a falujukba, 
amikor a rendszerváltást követően az 
ország iparát privatizálták, miközben 
a kárpótlási rendszerben épp nem ők 
tudták az érdekeiket érvényesíteni. 
Azokban a falvakban, ahol megíródott 
a falutörténet, amiben kimondattak 
az igazságok, más a közérzet, a  han-
gulat. Eljutottunk a máig, tudni kell, 
hogy a parasztságnak vége.

A. G.: A  szociográfi ai, tényfeltáró 
munkákra ma is nagy szükség lenne. 
Szociológusként a mai Magyarorszá-
gon mit érez égető társadalmi prob-
lémának, amellyel foglalkozni kellene, 
utánajárni, kutatni, s amelyre esetleg 
kevés fi gyelem esik?

M. A.: Pusztafalun falukutatóként 
empirikus kutatást végeztem, ami 
megfi gyelésen, beszélgetésen alapult, 

és a folyamat a tényfeltáró munka 
megírásával zárult. Ma más helyzet-
ben vagyok, mert a falvak újraélesz-
tésével, vitalizálásával az intézetünk, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet fog-
lalkozik három éve. Amikor még fi -
atal kutatóként, a  80-as években az 
UNESCO falufejlesztési csoportjában 
az országunkat képviseltem, megállt 
a tudományom ott, hogy elmondtam 
a tényeket. A  francia, kanadai, fi nn, 
svájci kollégák olyan falufejlesztési 
programokat mutattak be, amelyek 
most már folynak nálunk is. Akkor én, 
tapasztalatokkal teli, mit sem tudtam 
kezdeni velük. Náluk olyan termé-
szetes volt a falu tulajdonában levő 
falusi közösségi ház, amiben minden 
közös megmozdulásukra a konyhát is 
igénybe vették, lakodalmaknak is az 
volt a helyszíne, vagy a szennyvíztisz-
tító rendszer alkalmazása, hogy falusi 
tó keletkezzen, horgászásra alkal-
mas. Igen, nekik minden faluról való 
mondatom előtt el kellett mondanom, 
hogy miért is. Nehezen értették meg, 
mi történt a mi falvainkkal, de töb-
bé-kevésbé megértették. Azt az orosz 
kolléga értette csak mindig nagyon 
pontosan, aki viszont, mire hazaér-
tem, már körbefuttatta országain-
kon a hírt, provokátor híremet, amit 
az igazgatóm közölt velem, de sokat 
nem törődve vele.

A. G.: Milyen ma a falukutatás 
helyzete?

M. A.: Ma annak a hatezer kultu-
rális közmunkásnak kell a falukuta-
tást megtanulni, aki most márciustól 
egy éven át jut munkához és a saját 
falujában dolgozik, és a már lezajlott 
programok tapasztalata alapján egy-
ötöd részében álláshoz jut. Mert amit 
tesznek, már rövid idő alatt érezteti a 
hatását. Diplomás vagy érettségizett 
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munkanélküliek jutnak így munkához, 
az intézet képzéssel segíti őket. Én a 
folyamathoz az intézet folyóiratának 
a szerkesztésével járulok hozzá. En-
nek főszerkesztője, felelős szerkesztő-
je vagyok húsz éve, máig is járom az 
országot, és magam is készítek bele 
beszélgetéseket. Olyan emberekkel, 
akik megingatják a fásultakban azt a 
hitet, hogy nem lehet és nem érdemes 
tenni semmit. Hiszen mindenütt csak 
azt a kicsit kell megtenni, amit lehet. 
Amire már most – ennyi ellenkező 
előjelű tapasztalat után – eljött az idő. 
Legszívesebben elviszek embereket 
azokba a falvakba, ahol példaértékű 
dolgokat látok. Legutóbb hat megyé-
ben a kulturális közfoglalkoztatottak 
irányítóit vittem el két-két faluba.

A. G.: Hogy látja, a magyar vidék, 
a magyar falu milyen jelentős változá-
sokon ment keresztül pozitív és nega-
tív értelemben a rendszerváltás óta?

M. A.: A rendszerváltás ránk úgy 
köszöntött, hogy addigra már a fal-
vak állapotán meglátszott, hogy kü-
lönböző kategóriákba sorolva, újra 
meg újra megvontak tőlük, leépítet-
ték őket. De a mezőgazdaságnak ép 
részei voltak, amik a rendszerváltás 
után, éppen a privatizálások követ-
keztében mentek tönkre. A  minden-
kiben meglevő várakozás után a falusi 
emberek fejetlenséget éltek meg, nem 
tudtak eligazodni. Átláthatatlan volt 
a kárpótlás. Ez volt az utolsó hullám, 
amikor egyes emberek megint töme-
gesen előnyökhöz jutottak, mások ezt 
újra végignézték. S  amire eligazodás-
ra képessé váltak, körülöttük minden 
szétzilálódott, tönkrement, ők pedig 
dolguk vesztetten leépültek. Ebben 
az állapotban a legnehezebb az első 
olyan lépések észrevétele, amikor 
valaki nem elvenni akar tőlük, nem 
kihasználni akarja őket, nem föléjük 
akar kerekedni. Milyen tájékozottak 
és véleményképesek voltak az alföl-
di olvasókörök parasztjai, és milyen 
magára maradottak lettek az egyszer 
már kollektivizált falusi emberek. 
Egyik helyen a falura visszaköltöző 
értelmiségiek indítanak el dolgokat, 
másutt a falu polgármestere bizonyít 
magának, mert az apja annak idején a 
falu első embere volt. Önkormányzati 
képviselők közösen szervezik meg a 
tájékozódási, tanulási lehetőségüket, 

volt falusi tanítók a helyi tánccsoport 
egyesületté, alapítvánnyá levését se-
gítik, hogy pályázati támogatáshoz 
jussanak. Atyák kezdeményezik há-
zasulandók körének létrejöttét, velük 
úgyis foglalkozniuk kell, aztán fi atal 
házasokként együtt maradnak, együtt 
nőnek a gyerekeik. A  legpasszívabb 
falvak is éledni kezdenek, még ha ez 
gyakran csak külső hatásra képzelhe-
tő is el. Külső hatás alatt értem azt is, 
ha egy fi atal kikerül, tanul és valami 
használható tudással segít a faluján, 
akár polgármesterként. Erre sok pél-
dám van. De akár egyszerűen csak 
olyan emberként, aki magában gene-
rálni tudja az erőt, s késztetése van rá, 
hogy ne csak a saját hasznára gondol-
jon. Vannak ilyen emberek. Mindig 
voltak, mindig lesznek. Egy-egy falu-
ban már egy kézimunkakör is meg-
teremti az éledő részt. Vagy nagyma-
mák, akik két méternyi csíkban, erre 
még van erejük, magot vetnek az 
unokájukkal, tavasszal, és a gyerek a 
növekedésében látott, öntözött, föld-
ből kihúzott piros retket megünnepli. 
És nem felejti el! Hiszek a kicsi dolgok 
hasznában. És annak fontosságában, 
hogy az öregek ne a haszontalansá-
gukba haljanak bele.

A. G.: A szociológiai, szociográfi ai 
munkák mellett érdeklődése egy idő 
után a már említett szépirodalom 
felé fordult, s  megjelentek első köny-
vei a kilencvenes évektől, Anya meg-
halt, Kígyószisz, Kőmadár Zuglóban, 
El se hagy,illetve Megkésett tavasz, el 
se jött tél címen. A  szociográfi ai ta-
pasztalatai, ismeretei segítették az 
írói munkában, vagy előfordult, hogy 
nehezítették? – gondolok itt arra, hogy 
a fi kción felülkerekedett a tényközlés 
vágya, a valóság.

M. A.: Valójában az történt, hogy 
elég múlt állt már mögöttem ahhoz, 
hozzá pedig elég tág ismeret, hogy 
elkezdjek formálni egy olyan világot, 
ami belőlem következik, és erre fel 
kezdtem el írni. Hogy saját stílusom 

van, ez már a szociográfi áknál kide-
rült, a faluirodalmamból a Faluregény 
pedig szépirodalom volt, így adódott, 
hogy kis egységekbe kerekítsem, ami 
éppen az írásban látszott formálható-
nak. Novellaíró vagyok. A Kígyósziszt 
követő három kötetemben novellák 
olvashatók, füzért képeznek, az El se 
hagy szinte regényszerű. A  legutób-
binak, a  Megkésett tavasz, el se jött 
télnek a második felét folyóiratok-
ban megjelent esszékből válogattam. 
Néha nehéz megvonni a határt, én a 
novellákat gyakran esszékhez hason-
lóan írom, kaptam már úgy honorá-
riumot, hogy leadott novellámért a 
kifi zetési papíromon derült ki szá-
momra, hogy az másnak esszé. Nem 
tapasztaltam, hogy zavarna a szociog-
ráfi ai múlt a szépirodalom írásában. 
Én irodalmi szociográfi át írtam és 
nem tanulmány-közelit, és nem írok 
olyan irodalmat, amelyiknek nem a 
valóság az alapja. Amit a képzelet te-
remt, számomra addig érdekes, amíg 
az embernek mond valamit.

A. G.: Legutóbbi, tizedik köte-
te, a  Megkésett tavasz, el se jött tél 
óta készülnek-e újabb írások, milyen 
munkák foglalkoztatják jelenleg?

M. A.: A  férjem története köny-
vemet, egy regényt készülök megírni. 
De mert múlt őszre – a kéthavonta 
megjelenő intézeti folyóirat mellé – 
Pápa városától, ahol felnőttem, kap-
tam egy felkérést, hogy csináljam meg 
a város folyóiratát, ezért ritkán jutok 
abba az állapotba vagy olyan helyzet-
be, hogy írni tudjak. A Szélesvíz című 
pápai folyóirat első számának 750 
példánya másfél hónap alatt elfogyott, 
ez csak úgy képzelhető el, hogy lapbe-
mutatók, diákpályázatok, diákszínhá-
zi produkciók is kötődtek a számhoz, 
és ezen változtatni sem szeretnék. 
Mivel értelmét láttam, közben még 
egy diák-íróműhelyt is elkezdtem, így 
kéthetente Pestről Pápára utazom. 
Szívesen, mert jó csinálni. Nem gon-
dolom azt, hogy írni jobban szeretnék. 
Majd írok, ha lesz rá módom, máskor.

AYHAN GÖKHAN 1986-ban született Budapesten, anyai ágon cigány, apai ágon török 
származású. Költő, az Üveghegy (http://uveghegy.com/) című gyerekirodalmi portál szer-
kesztője. Újságíró-blogja: http://ayhanizso.blogspot.hu/
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Egy nagyközség motorja
Békésszentandráson 

Hévizi Róberttel beszélgettünk

A  békésszentandrási Hévizi Ró-
berttel, aki vállalkozó, történelem-
tanár és a megyei nagyközség egyik 
motorja nehéz az utcán sétálva be-
szélgetni, mert lépten-nyomon köszön-
nek neki, megállítják, elújságolnak 
neki ezt és azt és máris kész a terefere. 
Minden beszélgetés a közösségről és 
egyben HéRoról szól, ahogy az egyik 
legújabb meghívóján szerepel a neve.

Fekete Kata: Mindig Békés-
szentandráson élt?

Hévizi Róbert: A  település 
utolsó szülöttjeinek egyike va-
gyok. Én 1962. augusztus 3-án jöt-
tem világra, a  legjobb gyerekkori 
barátom augusztus 4-én sírt fel, 
majd augusztus derekán született 
még egy csecsemő és bezárták a 
helyi szülőotthont. Békésszent-
andrás fejlettségét mutatta régen, 
hogy itt az 1930-as években még 
röntgengép is működött, amit ke-
vés város mondhat el magáról. Dr. 
Szerényi M. Iván dolgozott egy-
kor orvosként a községben, illetve 
dr. Kiss József tüdő- és szülész-
orvosról is említést kell tennem. 
Kellett pár év, de kijártam, hogy 
emléktáblát avassunk mindkettő-
jük tiszteletére az orvosi rendelő 
falán.

F. K.: A  lakásában, ahol be-
szélgetünk, a nappalit történelem-

könyvek sora és egy zongora ural-
ja. Szokott zenélni?

H. R.: Én nem, a  lányaim zon-
goráztak. A  nagyobbik, aki a sze-
gedi egyetemen tanít, a  mai na-
pig játszik gitáron, Szeged egyik 
legkedveltebb utcazenésze. Most 
éppen, amikor beszélgetünk, Las 
Vegasban van. Hívták a barátai, 
hogy Amerikában gyorsan meg-
telnek a kitett kalapok, érdemes 
kimenni. Ráadásul a lányoknak 
kétszer annyit dobnak a járókelők, 
mint a fi úknak. A gyermekem ösz-
szegyűjtött annyi pénzt, amennyi 
a repülőjegyre kellett. Mondtam 
neki, hogy szívesen kiegészítem 
az összekuporgatott összeget, de 
nem fogadta el. Mindkét lányom 
hasonlít rám. Nem akarnak az ap-
jukra támaszkodni, maguk akar-
nak boldogulni. Ezt a példát látták 
itthon is. A kisebbik lányom szin-
tén Szegeden él, az egyetemen 
tanul, ahol kiváló eredményeket 
ér el. Több mint tízezer szegedi 
egyetemista közül az utóbbi há-
rom félévben bekerült a legjobb 
száz közé, így kiemelt ösztöndí-
jat kap. Sokáig táncolt, szerepelt 
országos bajnoki döntőben is. 
Mindkettőjükre elmondhatatla-
nul büszke vagyok.

A  történelemkönyvek nem vélet-
lenek. Történelem szakos tanárként 

végeztem, mondanom sem kell, Sze-
geden. Érettségi után úgy határoztam, 
nem tanulok tovább, ezért elhelyez-
kedtem a helyi TSZ-ben 1980-ban. 
Hatvan kilogrammos zsákokat pa-
koltam. Egy esztendő cipekedés után 
rájöttem, hogy a kétkezi munka bi-
zony kemény és úgy döntöttem, újra 
iskolapadba ülök. Szarvasra jártam 
főiskolára, agrárképzésre. Miután vé-
geztem, visszakerültem a régi mun-
kahelyemre. Azokat az embereket 
kellett irányítanom, akik anno zöldfü-
lűként betanítottak vagy éppen kise-
gítettek. De csodák csodájára, ez nem 
szült konfl iktust. A  mai napig úgy 
köszönnek a volt kollégák, hogy sze-
vasz, kisfőnök. Akkoriban 40 éves kor 
előtt nem nagyon lehetett bekerülni 
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egy TSZ vezetőségébe, én viszont 27 
évesen pozíciót kaptam. Aztán 1990-
ben, amikor a TSZ-ek átalakultak 
szövetkezetekké és gépre, pénzre és 
befolyásos barátokra lett volna szük-
ségem ahhoz, hogy ebbe az újjárende-
ződött körbe beléphessek, kiszálltam. 
Anyagilag biztonságban tudhattam 
a családomat: akkoriban építettük a 
házunkat, amiben most ülünk, au-
tóm is volt. Nagyon örültem annak a 
Daciának. A rendszerváltás után nem 
sokkal vállalkozni kezdtem: kiépítet-
tünk egy papírbolt hálózatot, ami a 
mai napig üzemel. Totózót, lottózott 
nyitottam. Már akkor is, de most is 
szívesen beálltam a pult mögé, szeret-
tem, hogy sok száz ember fordul meg 
az üzletben, mindenkivel lehet szót 
váltani. S  ugyanez igaz a focipályán: 
beszélgetünk, közösséget alkotunk.

F. K.: A  foci mellett biciklizik is. 
A  ház előtt láttam a kerékpárját, le 
sem volt zárva. Nem fél, hogy…

H. R.: Békésszentandráson? 
Dehogy. Az itt élők fi gyelnek egy-
másra és az értékeikre. Ha gya-
nús csapatot látunk, akikről úgy 
véljük, portyázni jöttek, követni 
kezdjük őket. Nem szólunk hoz-
zájuk, nem zaklatjuk őket, de jól 
láthatóan a nyomukba szegődünk. 
Ha elindulnak, megyünk utánuk. 
Ha megállnak, mi is megállunk. 
Így, egy idő után feladják és el-
mennek a községből és nem is tér-
nek vissza. Tudják, hogy vagyunk, 
fi gyelünk.

F. K.: Ezért nem csúf ítják fi r-
kák az épületeket sem?

G. R.: A  helyiek tudják, mi 
az érték. 2004 szeptemberében 
például a református templom 
melletti téren avattuk fel az Újra-
telepítési Emlékművet, 2005 no-
vemberében pedig a Kálvária té-
ren a Jubileumi Emlékházat. Soha, 
egyiket sem rongálták meg.

Kikutattam az Országos Le-
véltárban, hogy Szentandrást leg-
először egy 1297-ben kelt oklevél 
említi. E szerint az Árpád-házi ki-
rályok idején III. András király az 
Ákos nembeli – akik a Berettyó, 
az Ér és a Kraszna folyók vidékét 
birtokolták – Mihályfi a Ákosnak 
adományozta a Békés vármegyé-
ben az üresen álló, lakóitól elha-
gyott Fehéregyháza és Heen nevű 

pusztákat. Heen pusztán Szent 
Miklós, Heen és Fehéregyháza 
közt Szent András tiszteletére 
emelt templom állt. A történészek 
valószínűsítenek egy Heen nevű 
Árpád-kori falut is a mai Békés-
szentandrás területén. A  temp-
lomok közelében községeknek 
kellett lenniük, utóbbiak azonban 
korábban, a  tatárdúlás idején el-
pusztulhattak. Ezért az oklevél 
csak a pusztákon álló templomok-
ról szól. Az itt letelepedők kijaví-
tották és rendbe hozták a Szent 
András tiszteletére emelt épüle-
tet, valószínűleg a heeni templom 
anyagát is felhasználták hozzá, 
mert arról többé nem találunk 
említést. Nevét a Szent András 
apostol tiszteletére emelt temp-
lomtól kapta. Ákos mester kezén 
azonban csak 32-33 évig maradt 
Szent András-birtok, mert egy 
határvita lezárását követően Ká-
roly Róbert 1330. április 18-án 
beiktatta Szentandrást. Később 
a község többször is teljesen el-
néptelenedett, benépesült és újra 
tönkrement. Legutóbb 1696-ban 
történt, amikor a három részre 
szakadt Magyarország idejében a 
három földesúr, a  magyar, az er-
délyi és a török sarcolta a pestis-
től is gyötört jobbágyokat és azok 
elmenekültek. 1719-ben előbb 
Kabáról, majd más településekről 
is, főként református családok te-
lepültek Szentandrásra.

A  község beiktatásának 675. 
évfordulójára alakult Jubileumi 
Emlékbizottság, melynek elnöke 
voltam, sokat tett azért, hogy az 
itt élők ismerjék a történelmü-
ket. Vetélkedőket szerveztünk, 
szabadtéri emlékhelyet avattunk. 
A  korábban már említett Jubileu-
mi Emlékházban sok helyi alkotó 
művei megtalálhatóak. Negyven 
zománcképet készítettek a helyi 
általános iskolások, de a munká-
ban részt vett a település szülöttje, 
Lóránt János Demeter, Munkácsy 
Mihály-díjas festőművész. A  leg-
többen nem tudják, mert nem le-
het látni rajta, de megsúgom, van 
olyan, amelyik gázsütő elemeire 
készült. S  ha már az emlékház-
nál járunk, tegyük hozzá, a  tele-
pülésen minden esztendőben fát 

ültetünk az előző évben született 
gyerekeknek. Ha megnőnek, szép 
sort fognak alkotni és mindenki 
megkeresheti majd, melyik az ő 
növénye.

F. K.: Honnan származik a törté-
nelem iránti érdeklődése?

H. R.: A  történelem mindig ér-
dekelt, de igazából azért kezdtem el 
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán a történelem tanár szakot, 
hogy méltó tagja lehessek a Békés 
Megyei Honismereti Egyesületnek. 
Ott ugyanis mindig hecceltek, hogy 
nagyon szép az agrár végzettség, de 
mire elég. Aztán amikor elvégeztem a 
főiskolát, továbbmentem az egyetem-
re is, hogy történésznek tanuljak.

Több egyesületnek is alapító 
tagja vagyok. Az egyik legaktí-
vabb a Békéssy János Helytörté-
neti és Hagyományőrző Egyesü-
let, amelyet 1999-ben álmodtam 
meg. Az első beszélgetésre főleg 
idősebbek jöttek el, aztán gyorsan 
gyarapodott a résztvevők névsora. 
Az egyesület felrázta a lakosságot, 
igyekszünk mindenkit megszólí-
tani, olyan napokat, sorozatokat 
szervezünk, amelyekhez bárme-
lyik korosztály kapcsolódhat.
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A  helytörténeti egyesület éle-
tében az egyik fordulópont az volt, 
amikor Bontovics Imre elnöksé-
gi tagunk a katolikus temetőben, 
méltatlan állapotban, kettétörve, 
egy haranglábnak támasztva meg-
találta névadónk sírkövét. Felújít-
tattuk és egy emléktáblával kiegé-
szítve újra felállítottuk. 2002-ben, 
Kossuth Lajos születésének 200. 
évfordulóján az Országos Kos-
suth Szövetség rendezvényso-
rozatot hirdetett. Egyesületünk 
jelentkezett a felhívásra és meg-
alapítottuk a Kossuth Emlékbi-
zottságot. Békésszentandrás 1867 
óta kötődik Kossuth-hoz, amikor 
is a református népkör tisztelet-
beli elnökévé választotta az ál-
lamférfi t. A  levélre válasz ugyan 
nem érkezett az emigrációban élő 
magyartól, de ez nem változtatott 
a tényeken, tiszteletbeli elnökként 
gondoltak rá. A  Kossuth Emlék-
bizottság a Mladonyiczki-szobor 
alkotóját, Lengyel Pétert kérte 
fel, hogy másfél millió forintból 
készítse el az emlékművet. Kicsit 
meglepődtünk, amikor megérke-
zett az alkotás terve: álló helyett 
ugyanis egy fekvő, szarkofágszerű 
művet kaptunk. De nem csügged-
tünk. Felállítottuk a két méterszer 
egy méteres mészkőlapba vésett 
domborművet. Ha valaki fi gyel, 
láthatja, hogy a kard kissé furcsán 
áll Kossuth kezében, hiszen az 
eredeti elképzelés szerint feküdt 
mellette a,,sírban”, a  többségnek 
azonban ez az apróság nem tűnik 
fel. Számos tárlatot rendeztünk, 
egyebek mellett volt téma a ku-
bikosság. Október 15-ét a kubi-
kosok napjává nyilváníttattuk a 
településen.

F. K.: A Körös miatt játszottak 
fontos szerepet a kubikosok Békés-
szentandrás történelmében?

H. R.: Igen, hiszen anno itt teker-
gett a Körös a településen. 1942. októ-
ber 15. nagy nap volt a település életé-
ben. Ekkor hajón érkezett Magyaror-
szág akkori első embere a kormányzó, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós és 
átadta a békésszentandrási duzzasz-
tóművet. Végül 65 évvel a jeles ese-
mény után a helytörténeti és hagyo-
mányőrző egyesület kezdeményezé-
sére a település emléktáblát állított a 

kubikosoknak. Megérdemlik, hiszen 
nagyon kemény munka volt a földesz-
tergályosoké, talicskákkal, kordékkal 
hordták a földet, ástak, mélyítettek, 
töltöttek. Hol a duzzasztóműnél dol-
goztak, hol a gát- vagy vasútépítésnél. 
De megemlékezünk a Don-kanyar, 
a  kommunizmus áldozatairól, a  ku-
láküldözésről is.

F. K.: Ha már a kubikosokat 
említettük, ne feledkezzünk meg a 
szőnyegszövő asszonyokról sem.

H. R.: Mindenképpen szót 
kell ejteni róluk. Békésszentand-
ráson 1919-től kezdtek az asszo-
nyok szőnyeget szőni, az 1950-es 
évekre tehető a dicsőkor. Békés-
szentandrási szőnyegek találha-
tóak a parlamentben, a lillafüredi 
kastélyszállóban, de külföldön is 
szép számmal akad belőlük. Helyi 
értéket fedezhetünk fel Nagy-Bri-
tanniában a windsori kastélyban, 
az Egyesült Államokban, a  Fe-
hér-házban, luxusvonatokon és 
repülőkön egyaránt. Az üzemet 
egy Erdélyből érkezett házaspár 
alapította, akiknek nemcsak ah-
hoz volt érzékük, hogy milyen lu-
xusterméket kell készíteni, hanem 
ahhoz is, hogyan kell ezt reklá-
mozni és eladni.

F. K.: Mely eseményekkel moz-
gatták meg a legtöbb embert a te-
lepülésen?

H. R.: Több olyan is van, amire 
büszke vagyok. Az egyik a Millen-
niumi Emlékbizottság által szer-
vezett ünnepségsorozat volt. Bé-
késszentandráson 3800-an laknak 
és közel ezren vettek részt a ren-
dezvényen 2000. november 30-án, 
a  római katolikus templomban, 
amikor átadtuk a millenniumi 
zászlót. Az ünnepség moderáto-
ra voltam, nagyon izgultam. De 
azóta már sok beszédet mond-
tam, nem jövök zavarba. Másnap 
tartottuk meg a Szentandrások 
Nemzetközi Találozóját. Tizen-
négy Szentandrás nevű település 
található a Kárpát-medencében. 
Mindegyikkel felvettük a kapcso-
latot és meghívtuk, tíz el is jött 
és többé-kevésbé azóta is tudunk 
egymásról. Erdélybe, Mezőszent-
andrásra is ellátogattunk már. Ez 
egy 2-300 lelkes település, ahol 
vezetékes gáz van ugyan, de veze-

tékes víz nincs. Az egész falu két 
utcából áll, de gyönyörű temp-
lommal büszkélkedhet. Mellesleg 
egyetlen ember beszél magyarul, 
és amikor útbaigazítást kértünk, 
éppen őt szólítottuk meg. Szeren-
csém volt vagy jó emberismerő 
vagyok? Máig nem tudom.

F. K.: A településnek van külön-
leges zöldsége, gyümölcse? Azért 
kérdezem, mert Vitamin-napja 
van.

H. R.: Bevallom, Békésszent-
andrásnak valójában nincs külön-
leges vitaminja, sőt sajnos helyi 
specialitással sem büszkélkedhe-
tünk. De, ha összeszedünk sok-
sok fi nom zöldséget, gyümölcsöt, 
hogy felhívjuk az egészséges táp-
lálkozásra az emberek fi gyelmét 
és az egészet összekötjük egy 
sportnappal, máris az egészséges 
életmódról beszélhetünk és van 
egy kiváló programunk. S nekünk 
ez a lényeg, hogy olyan dolgokat 
találjunk ki, ami megmozgatja a 
lakosságot.

F. K.: Most éppen min dolgo-
zik?

H. R.: Mint mindig, most is 
rengeteg terv van a fejemben. Fo-

Kossuth Lajos domborműve 
Békésszentandráson
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lyamatosan szervezzük a progra-
mokat, most éppen a békésszent-
andrási közigazgatás éve jegyében. 
Ezt megelőzően feldolgoztuk a 
helyi iskola történetét is. A  meg-
mentett osztálynaplókból össze-
szedtük az osztályok névsorát, és 
azt, hogy kik voltak az osztályfő-
nökök. Az iskola ma már a kato-
likus egyház fenntartásában mű-
ködik. A falu 80 százaléka ugyanis 
katolikus, 20 százaléka evangé-
likus. Kitaláltam egy kulturális 
programot, a  kulturházi kávéhá-
zat, ahol egy csésze kávé, tea és 
némi sütemény mellett egy adott 
témáról beszélgethetnek az embe-
rek. Sokszor például egy élmény-
beszámolóból indulunk ki, de 
más felé kanyarodik a jóízű csevej. 
Persze tanulok is, hiszen a tanu-
lást akkor sem adtam fel, amikor 
rengeteget dolgoztam, és részt 
vállaltam a helyi önkormányzati 
munkában. Képviselőként a sport 
és a művelődési bizottságot ve-
zettem 1998-tól 2006-ig. 2006-tól 
2010-ig alpolgármester voltam, 
2014 óta újra vezetem az említett 
bizottságot. Itt találtuk ki, hogy 
játszóházat szervezünk gyerekek-
nek. Voltak, akik egyenesen őrült-
nek tartottak, hogy kit érdekel 
majd ez. Ehhez képest 120 gyerek 
jött el már az első alkalomra, így 
folytattuk a hagyományt és tartot-
tunk húsvéti, karácsonyi játszó-
házat, olyat, ahol mézeskalácsot 
sütöttünk a kicsikkel, sőt, még 
Afrika-játszóház is volt, mert az 
egyik békésszentandrási fi atal ezt 
álmodta meg.

F. K.: A sport is örök szerelem?
H. R.: Igen, jelenleg az egyesület 

elnöke vagyok. Több beruházással 
korszerűsítettük a sporttelepet. Ha-
marosan átadjuk az új futballpályán-
kat, most már gyönyörű a gyep, amit 
a beépített öntözőrendszer tart kar-
ban. Felújítottuk a korlátokat, az öl-
tözőket. Ehhez persze az kellett, hogy 
a vállalkozók is beszálljanak. Én nem 
szégyellek kérni, ha jó célra megy a 
pénz, miért kellene restelkednem? 
Ugyancsak összefogás eredménye, 
hogy a strandon színpadot alakítot-
tunk ki egy kiszolgáló épülettel együtt.

F. K.: Hány ember kell egy-egy ese-
mény megvalósításához?

H. R.: Az emlékbizottságok általá-
ban negyven emberből álltak, ami egy 
ekkora településen nagy szó, hiszen 
találtunk negyven embert, aki egyet-
értett a céljainkkal és együtt dolgo-
zott velünk. Persze, a  keménymagot 
mindig 5-6 ember alkotta, ők azok, 
akik minden pillanatban jelen voltak, 
a többiek egy-egy folyamatba kapcso-
lódtak be. Sokat utazok és fi gyelem a 
jó gyakorlatokat, lesem, hogy mit le-
hetne átvenni. Soha, sehonnan nem 
küldtek el, amikor azt mondtam, ezt 
vagy azt én is szeretném megvalósí-
tani a saját településünkön. Sőt, min-
denhol örültek, ahogy én is, amikor a 
mi példánkat viszik tovább, máshol. 
Ahhoz persze, hogy a tevékenységünk 
vagy a következő eseményünk híre el-
jusson a lakossághoz, elengedhetetlen 
a helyi média, a  tévék és az újságok 
közreműködése.

F. K.: Most éppen min dolgo-
zik?

H. R.: Nagyon sok mindenben 
benne vagyok és jár is az agyam. Köz-
művelődési szakember I-nek tanulok. 
A  tájház építése pedig folyamatos 
munkát ad. A Békéssy János Helytör-
téneti és Hagyományőrző Egyesület a 
megalakulásakor két célt tűzött maga 
elé: szerettük volna összegyűjteni a 
településről szóló írásos emlékeket, 
képeket, másrészt a régi eszközöket, 
berendezési tárgyakat bemutatni. 
Ezekből sokat halmoztunk már fel, 

van, amelyikből túl sokat is, így egy 
részét szeretnénk olyanra elcserélni, 
amiből még hiányunk van. De hát hol 
mutassuk be mindezt? Ehhez kellett 
egy akkor még nem létező tájház Az 
az út, hogy vegyünk egy régi épületet, 
járhatatlannak bizonyult. Az ingat-
lan megvásárlása 2-4 millió forintba 
került volna, amire még több milliót 
kellene költeni, ennyi pénzünk vi-
szont nem volt. Ötletünk annál több. 
Elhatároztuk 2006-ban, hogy bontott 
anyagból építkezünk. Több vállalko-
zás és magánszemély támogatta az el-
képzelésünket, volt, aki pénzt, mások 
építőanyagot vagy nyílászárókat aján-
lottak fel. A Mozgáskorlátozottak Bé-
késszentandrási Egyesületével össze-
fogva jótékonysági estet szerveztünk. 
Téglajegyeket is bocsátottunk ki. Per-
sze nagyon lassan haladunk, sokszor 
megakad az építkezés és hónapokig 
csak gyűjtögetjük a pénzt, hogy folya-
tathassuk. Most már állnak a falak, ta-
pasztó mestereket keresünk, akik sár-
ral, agyaggal,,vakolják” a falakat. Ez is 
nagy kihívás, ma már nagyon kevesen 
foglalkoznak tapasztással. De nem 
ismerünk lehetetlent, találtunk egy 
fi atal brigádot, ami elfogadható áron 
dolgozik. Hiszek abban, hogy ha vala-
mit szeretnénk elérni, azért tenni kell. 
Hittel, szeretettel. Én például nagyon 
szeretem, amit csinálok. Minden pil-
lanatát. A  lényeg, hogy emberekkel 
foglalkozhassak.

HÉVIZI RÓBERT 1962. augusztus 3-án született. Tősgyökeres békésszentandrási. Felesé-
ge három évvel ezelőtt hunyt el, amikor a kisebbik gyermeke, a most 21 éves Bianka érett-
ségi, a nagyobb lánya, a most 25 éves Mariann pedig államvizsga előtt állt. A veszteség 
nagyon megrázta a családot, de még összetartóbbá is kovácsolta őket.
Hévizi Róbert több területen kipróbálta magát, miután 1980-ban, a szarvasi Vajda Péter 
Gimnáziumban érettségizett. 1984-ben végzett Szarvason növénytermesztőként. Később 
vetőmag-termesztő szakmérnökként diplomázott. 1992-ben vállalkozni kezdett, majd fa-
lugazdászként kereste a kenyerét. 2008-ban a Békés Megyei Jókai Színház programirodá-
jában dolgozott, majd vezette is azt. Később munkát vállalt a Békés Megyei Levéltárban. 
1998 óta önkormányzati képviselő Békésszentandráson, 2014-ig kulturális referens volt, 
de 2006 és 2010 között a település alpolgármestereként is tevékenykedett. 2015. május 
elseje óta a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa.

FEKETE KATA a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájában módszertani re-
ferens.
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A börzsönyi palócoktól 
a moldvai csángókig

Halász Péter néprajzi munkássága*

Halász Péter tömör életrajza sze-
rint az Agrártudományi Egyetemen 
kapott diplomát 1962-ben. Munkahe-
lyei: Kiskunsági Állami Gazdaság ser-
téstelepi brigádvezető (1962–1964) 
Dömsödön, de már ott is néprajzi 
adatokat gyűjtött, Agrártudományi 
Egyetem műszaki ügyintéző (1964–
1965), Agrárgazdasági Kutató Intézet 
tud. munkatárs, tud. főmunkatárs 
(1965–1992). Munkahelyi feladatköre 
elsősorban a sertésökonómiára, a ter-
melőszövetkezetek történetére, a ház-
táji gazdaságok szerepére, valamint 
az elmaradt mezőgazdasági térségek 
fejlesztésére irányult. Ezek a kutatásai 
sok olyan ismeretet rögzítettek, amit 
ma már lehetetlen lenne összegyűj-
teni és messzemenően igényelték a 
néprajzi szemléletet.1 A  Magyar Mű-
velődési Intézet igazgatója (1992–
1995), tud. főmunkatárs (1996–1997), 
a  Duna Televízióban műhelyvezető, 
főszerkesztő (1997–2000), Magyar 
Művelődési Intézet főtanácsos (2000–
2010). 2010-ben vonult nyugdíjba, de 
nem nyugalomba.2

1960-ban bekapcsolódott az Ön-
kéntes Néprajzi Gyűjtőmozgalomba, 
a  Magyar Néprajzi Társaság Önkén-
tes Gyűjtők Szakosztályának 1968-tól 

volt titkára, 1989-től 2009-ig pedig 
elnöke. Mint önkéntes néprajzi gyűjtő 
kutatásait ott végezte, ahová éppen a 
munkája során került. Agrárgazdasá-
gi Kutató Intézetben például, amikor 
sertésökonómiával foglalkozott, azzal 

„vádolták” meg, hogy csak olyan hely-
re megy a sertéstelep szakmai vizs-
gálatára, ahol reformátusok laknak, 
mert ott van kopjafa, és egyúttal azt 
is le tudja fényképezni meg dokumen-
tálni.

1968-tól vett részt az országos 
honismereti mozgalomban. Az in-
dulásról emlékezve a Néprajzi Mú-
zeum segítségét hangsúlyozta: egy 
barátjával felmérést akartak végez-
ni az Ormánságban, miként viselte 
el a falu a téeszesítést mentálisan. 
Viszont ezt nem lehetett, mert hi-
vatalosan a téeszesítésnek csak elő-
nyei lehettek. Ezért barátja az ELTE 
tanszékéről, ő pedig a Néprajzi Mú-
zeumból próbált hivatalos papírt 
szerezni arról, hogy miért is jár-
ják a falvakat. Az egyetemi ajánlás 
nem, de a múzeumi működött, és 
közben kiderült az is, hogy az Ön-
kéntes Néprajzi Gyűjtőmozgalom 
fő szervezője az a Morvay Péter, aki 
Halász Péter édesapjával együtt egy 

táborban volt hadifogoly Oroszor-
szágban. Morvay atyai jó barátja lett, 
és támogatta a kutatásait.3 Halász 
Péter 1974-től 2010-ig szerkesztette 
a Honismeret folyóiratot, 1995-től 
2009-ig volt a Honismereti Szövet-
ség elnöke, azóta tiszteletbeli elnö-
ke. 1990-től 2010-ig volt a Lakatos 
Demeter Csángómagyar Kulturális 
Egyesület titkára.

Halász Péter néprajzi tevékeny-
ségének áttekintéséhez szakmai pub-
likációs működését vehetjük alapul. 
Rövid köszöntőmben hangsúlyosan 
azokat a témaköröket említem, me-
lyekben különösen újat és meghatáro-
zót eredményezett a hazai etnográfi a 
számára. A  szakirodalmi munkásság 
megismerését a most bemutatott 

„Hol ér véget a múlt? című kötetben 
megjelent bibliográfi át készítő Mé-
száros Borbála áldozatos munkája 
segítette. A bibliográfi a adatai alapján 
Halász Péter önálló köteteinek és az 
általa szerkesztetteknek száma 54 (!) 
darab. Első, még 1962-ben megjelent 
tanulmányától a 2014-es kézirat lezá-
rásig 1121 (!) tétel szerepel a bibliog-
ráfi ában.

S most ezeket vegyük szépen sorra…

* Elhangzott 2015. január 20-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Honismereti Szövetség, a Magyar Néprajzi Társaság és a 
Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület által közösen szervezett könyvbemutatón.

1 Selmeczi Kovács 2009. 5.
2 Iancu 2009. 72.
3 Halász 2014. 402.
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Tudományos tevékenységének in-
dulása korai munkahelyi feladataival 
is összefüggött. Miként az is, hogy a 
folklórnál lényegesen nagyobb arány-
ban végzett etnográfi ai, az anyagi kul-
túra területére összpontosító munkát. 
Ilyen témával vett részt az 1970-1980-
as években a Börzsöny és a Tápió-vi-
dék néprajzi kutatásában. Itteni ku-
tatásai elsősorban a telekhasználat, 
a  népi építkezés és a lakáskultúra 
területeire terjedtek ki. Ezekben az 
években közölt leírást a csángó épü-
letekről és építésmódról is a Tisza-
tájban megjelent tanulmányában „Az 
én édeszemnek dombon ülő háza…” 
címmel. A  településkutatással füg-
gött össze kiterjedt helynévgyűjtési 
tevékenysége, melynek eredményeit 
8 önálló füzetben adta közre az ELTE 
Magyar névtani dolgozatok sorozatá-
nak részeként.4

Ez a publikáció is igazolta, hogy 
Halász Péter valódi kutatási területe 
a moldvai csángó magyarok kultúrája. 
Közel ötven éve, 1966 óta foglalkozik 
a moldvai magyarok történelmével és 
néprajzával. Kutatásaiban Domokos 
Pál Péter tanítványának vallja magát, 
akihez szoros baráti kapcsolat fűzte. 
Az 1960-as években a Néprajzi Atlasz 
anyagához gyűjtött harmadmagával a 
csángók között, később folyamatosan, 
csaknem minden nyári szabadságát 
Moldvában töltötte, ahol elsősorban a 
helyneveket, a  gyűjtögetés, a  gazdál-
kodás, az állattartás, a  naptári évhez 
kötődő népszokások, az építkezés és a 
hiedelemvilág ismeretanyagát kutatta, 
illetve kutatja. Egyes témák feltárása 
egyedül az ő nevéhez kapcsolódik.

Halász Péter kutatómunkája so-
rán előnyben részesíti a monografi kus 
gyűjtéseket, a  feltáró és leíró mód-
szert, mind a tematikus kutatás, mind 
a jelenségek földrajzi elterjedtségé-
nek vizsgálata esetén. Terepmunkái 
során jól kamatoztatta agrármérnöki 
végzettségét, feldolgozván a moldvai 
magyarok hagyományos állattartását, 
növényismeretét és a hagyományos 
földművelés ismeretanyagát.

Az évtizedes terepmunkán gyűj-
tött anyag publikálása csak az 1990-es 
években bontakozhatott ki. A  rend-

szeres témafeldolgozások sorozatát 
egy kiemelkedően fontos tanulmány 
indította, a  moldvai csángók magyar-
ságtudatáról a Nemzetiség – identitás 
című 1991-ben megjelent kötetben. 
Halász Péter nevéhez kapcsolódik az 
első csángó bibliográfi a (A  moldvai 
magyarok bibliográfi ája 1991) és az 
első csángó kutatástörténeti össze-
foglaló (Eredmények és feladatok a 
moldvai csángók néprajzi kutatásá-
ban 1994.) megírása is.5 A tematikus 
részvizsgálatokkal egy időben alakí-
totta ki monografi kus kutatásainak 
módszertani rendszerét.

Szaktudományunk időnként még 
mindig nem értékeli megfelelően a 
fi lmes tevékenységet. Halász Péter 
számos, a  moldvai csángómagyarok 
életével foglalkozó ismeretterjesztő 
fi lmnek volt szakértője és riportere. 
Meggyőződésem, hogy a korszerű 21. 
századi néprajzi-antropológiai kutató 
tevékenység rendkívül szorosan kö-
tődik a fi lmes alkotó tevékenységhez, 
messze a puszta dokumentálás szint-
jén túl is.

Halász Péter az utóbbi 20 évben 
változatos tematikájú csángó nép-
rajzi közlemények egész sorozatát 
publikálta. Ezek egy részét gyűjtemé-
nyes kötetben is megjelentette. Az 
Európai Folklór Intézet által kiadott 
Bokrétába kötögetem című kötetben 
24 tanulmánya jelent meg még 2002-
ben. A  tematikus szerkezetnek meg-
felelően csoportosította a kötetben a 
csángók történelméről, társadalmá-
ról, gazdálkodásáról és népszokásai-
ról készült írásait. A  szerteágazó te-
matika a kertészkedés, a teherhordás 
témájától a kecskemaszkos játékokig, 
vagy a tavaszi ünnepkör szokásaiig 
terjed.

2004-ben jelent meg egy olyan 
kötete Halász Péternek, mely első lá-
tásra nem szaktudományi szempon-
tok szerint készült írásokat tartalmaz. 
A  „Nem lehet nyugtunk…!” című 500 
oldalas könyv a csángók sorskérdése-
ivel, magyarságtudatával foglalkozó 
esszéket, útirajzokat, könyvismerte-
tőket, vallomásokat foglal magába és 
a néprajzkutatók számára is rendkí-
vül fontos ismereteket dolgoz fel.

2005-ben jelent meg A  moldvai 
csángó magyarok hiedelmei című mo-
nográfi ája. A  kultúrát a maga komp-
lexitásában megfi gyelő módszerének, 
valamint a több évtizeden át tartó 
rendszeres terepmunkájának ered-
ményeképpen Bosnyák Sándor 1914 
tételből álló moldvai hiedelemkorpu-
sza újabb 1903 tétellel bővült Halász 
Péter kutatásaival. Ez a kötet mesz-
szemenően igazolta, hogy ugyan a 
szerző nem folklorista, de a kiterjedt 
komplex terepmunka során mégis 
páratlanul gazdag hiedelemanyagot 
sikerült összegyűjtenie. A  tematikus 
bontásban közölt, tájhoz kötődő hi-
edelemmondák, a  másvilághoz, az 
emberi világhoz kapcsolódó szövegek, 
a  mitikus lényekkel, nevezetes idő-
pontokkal összefüggő folklóradatok 
az archaikus tájnyelvet is rögzítették. 
Ez indokolja egyébként a függelékben 
megmagyarázott tájszavak közlésé-
nek jelentőségét is. A jellemző csángó 
világkép, az aktívan kollektív tudás 
gazdag példatáraként értékelhetjük a 
kötetet.6

A  magyar néprajztudományban 
a 2007-ben megjelent „A  moldvai 
magyarok hagyományos állattartása” 
című könyve keltette az egyik legna-
gyobb visszhangot. Ezzel a munkával 
Halász Péter mind a néprajzi, mind 
pedig az agrártörténeti kutatások 
teljesen ismeretlen területét tárta fel. 
A  témában már az 1990-es évektől 
jelentek meg rövidebb cikkei az állat-
tartás ágazatairól, egyes részleteiről. 
(A  közbirtokosság mint hagyományos 
önkormányzati forma. Honismeret, 
1991/6. 44-46.; A  ló és a szarvasmar-
ha gazdasági jelentősége a moldvai 
magyaroknál. Studia Comitatensia 
24. Szentendre, 1994. 25-35.) Az el-
készült kötet 500 oldalon tárja elénk 
az elsősorban terepen, adatközlők-
től évtizedek folyamán összegyűj-
tött ismereteket a ló, a  szarvasmar-
ha, a sertés, a  juh, és a baromfi tartás 
népi gyakorlatáról, ma élő és régebbi 
nemzedékek hagyományairól, mára 
feledésbe merülő tudásanyagáról. 
A  kevés értékelhető előtanulmány 
összegyűjtése, a  vonatkozó részinfor-
mációk összegereblyézése csak igen 

4 Selmeczi Kovács 2009. 6.
5 Selmeczi Kovács 2009. 7.
6 Iancu 2009. 73-74.
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alacsony szinten segíthette munkáját. 
A  magyar etnográfi ai irodalomból a 
tematikus monográfi ák a sertés és a 
kecsketartás területeit leszámítva hi-
ányoznak és a lokális feldolgozások is 
igen egyenetlen képet mutatnak. Vi-
szont Halász Péternek köszönhetően 
Moldva mára kivételnek számít! Az 
állattartás egy-egy ágazata egységes 
szempontok szerint került feldolgo-
zásra a kötetben. Részletesen tárgyal-
ja a tenyésztés, a  tartásmód, a gazda-
sági hasznosítás lehetőségeit, a  kap-
csolódó paraszti tudást és folklórt. 
A  moldvai magyar hagyományoknak 
számos olyan elemét dokumentálja a 
kötet, melynek legfeljebb az emlékét 
őrzik egyes erdélyi vagy alföldi ma-
gyar tájakon. Szól olyanokról is, me-
lyek Moldván kívül sehol másutt nem 
találhatóak a magyar nyelvterületen 
és nyelvszigeteken, őrizve a magyar 
állattartó kultúra korábbi korszakából 
fönnmaradt archaizmusokat.7

2010-ben látott napvilágot a 
Növények a moldvai magyarok ha-
gyományában és mindennapjaiban 
címmel megjelent, szintén több mint 
félezer oldalas kötete. Az etnobotani-
kai kutatások során Halász Péter újra 
csak jól tudta hasznosítani eredeti 
agrármérnöki végzettségét és tudá-
sát. Adattára tartalmazza a moldvai 
termesztett- és a vadnövények rend-
szertani elnevezését és elterjedé-
sét, illetve köznépi megnevezését is. 
Időrendi sorrendben közli azokat a 
történeti forrásokat, melyekben leír-
ják a tárgyalt növényeket, sőt azokat 
a folklór emlékeket is, melyekben a 
növények fölbukkannak. Sőt kitér a 
növények különböző ábrázolására is 
a népművészeti tárgyakon. A  kötet 
tanulmányában utal a szerző a mold-
vai magyarok természetismeretének 
változásaira is, miként a növények 
táplálkozásban vagy a gyógyításban 
egykor betöltött szerepeire is.8

A  különböző kutatástörténeti ér-
tékelések és tudománymetriai nyil-
vántartások-táblázatok rendszerint az 
önállóan írt kötetek és tanulmányokat 
követően szólnak a szerkesztői felada-
tok eredményeiről. Aki már próbálta 

a szerkesztés hálátlan feladatát, az 
egyetért velem abban, hogy különös 
képességek szükségesek eredményes 
műveléséhez. Halász Péternek nyil-
vánvalóan megadattak ezek a képes-
ségek. Azok a jelentős évfordulós kö-
tetek, melyek az ő szerkesztésében va-
lósultak meg, napjainkban is gyakran 
idézett munkák. A  Magyar Néprajzi 
Társaság centenáriumára és a szerve-
zett néprajzi gyűjtőmozgalom 50 éves 
évfordulójára megjelent válogatás 30 
tanulmánya a Magyar néphagyomány 

– európai néphagyomány című kötet-
ben jelent meg 1991-ben. Abban az 
évben adta ki a Magyar Néprajzi Tár-
saság a szintén Péter által szerkesz-
tett, Andrásfalvy Bertalant köszöntő 
A  Duna menti népek hagyományos 
műveltsége című több, mint 100 írást 
magába foglaló óriási kötetet. Ha-
lász Péter kezdeményezője és egy-
ben szerkesztője is volt a Domokos 
Pál Péter emlékére 1993-ban készült 
gyűjteményes munkának is. A csángó 
sorskérdésekről rendezett fontos kon-
ferencia szerkesztett anyaga 1997-ben 
vált olvashatóvá. Domokos Pál Péter 
születésének centenáriumi ünneplése 
részeként 2002-ben rendezett emlék-
ülés néhány évvel később jelent meg, 
szintén az ő szerkesztésében. Miként 
Jáki Sándor Teodóz 75. születésnapja 
alkalmából is ő szervezte Domokos 
Máriával az ünnepi ülést, és szerkesz-
tette a 2006-ban megjelent kötetet a 
Csángó füzetek sorozat részeként.9 Az 
előadásom elején már említett, Mor-
vay Péterhez fűződő bensőséges vi-
szonyának meghatározó szerepe volt 
abban, hogy 2010-ben szerkesztőként 
működött közre a Táj- és népkutatás 
szolgálatában című kötetnek a meg-
jelentetésében.

Amikor a néprajztudomány jö-
vőjével kapcsolatban felmerülő kér-
désekre keressük a válaszokat, rend-
szerint felmerül a társadalmi hasz-
nosság, a  beágyazottság értékelése. 
Meggyőződésem, hogy a tudományos 
arisztokratizmus hibás szemléletét 
meghaladó módon kell az olyan kivé-
teles életművet produkáló alkotókra 
tekintenünk, mint Halász Péter. Az 

ő működése rendkívül fontos terü-
leteken segítette a nemzeti identi-
tástudományként meghatározható 
magyar néprajzot. Művelői nem csak 
az iméntiekben tömören bemutatott 
közvetlen tudományos teljesítmény 
miatt, hanem a Halász Péter által egy 
aktív életút során képviselt értékrend 
és a kiterjedt társadalmi hálózat sike-
res működtetőjének elismerésével is 
tiszteleghetnek az ünnepelt előtt.

A  hazai etnográfi a művelői az 
egyébként a szakra különösen jellem-
ző tisztelgő kötetekben, konferencia 
előadásokban rendre úgy fejezik be 
az ünnepeltet köszöntő, méltató szö-
vegüket, hogy további eredményes 
működést kívánnak. Attól a jellem-
ző helyzettől eltekintve, hogy milyen 
gyakori a köszöntés alkalmának arra 
használása, hogy a köszöntőről de-
rüljenek ki információk, egyre erő-
sebb bennem a meggyőződés, hogy az 
olyan aktív, elkötelezett kutatók, mint 
Halász Péter valóban még hosszú ide-
ig eredményesen működnek a nép-
rajztudomány területén is. Akár 75 
évesen, akár… de ne szabjunk határt a 
Gondviselőnek!

Felhasznált irodalom

Paládi-Kovács Attila
2008 A  csángó állattartó kultúrá-
ról. (Halász Péter: A  moldvai ma-
gyarok hagyományos állattartása. 
Korunk. 19. 2. 109-112.

Iancu Laura
2009 Köszöntjük a hetvenéves 
Halász Pétert. Néprajzi Hírek 38. 
2. 72-74.

Fehér Zoltán
2010 „Ideki a hegyekbe felnőtt 
komlókóró…” A  moldvai magya-
rok etnobotanikája. Honismeret 
39. 5. 88-90.

Halász Péter
2014 Hol ér véget a múlt…? Hat 
évtized a honismeret szolgálatá-
ban. Budapest

Selmeczi Kovács Attila
2009 A  néprajzkutató Halász Pé-
ter. Honismeret 37. 5. 5-9.

7 Paládi-Kovács 2008. 109-111.
8 Fehér 2010. 90.
9 Selmeczi Kovács 2009. 8-9.

KEMECSI LAJOS kandidátus, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, az MTA Néprajz-
tudományi Bizottság titkára, a Néprajzi Múzeum főigazgatója.
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„Kívül aranyos, belül kegyelmes”
Hálatelt sorok Erdélyi Zsuzsanna

néprajztudós életéért*

„Nyisd meg, Uram, nyisd meg,

A te szent kapudat,

Te szent kapud előtt,

A Te szent ajtódat!”*

Erdélyi Zsuzsanna a magyarországi 

néprajzi gyűjtések bölcsőjénél bábás-

kodó Erdélyi János irodalomtörténész 

unokájaként és a hasonló elhivatottsá-

gú és foglalkozású Erdélyi Pál egyete-

mi tanár lányaként látta meg a napvi-

lágot Komáromban, 1921-ben. Magyar, 

olasz és fi lozófi a szakot végzett a Páz-

mány Péter Tudományegyetem Böl-

csészettudományi Karán 1940–1944 

között, ezáltal kötődött Karunkhoz 

első alkalommal. A  Római Egyetem 

és a Santa Cecilia Zeneakadémia ösz-

töndíjasa bölcsészettudományból dok-

torált, majd az első női külügyérként 

dolgozott, ahonnan 1948-ban politikai 

okokból elbocsátották. Az akkor már 

világhírű Lajtha László (1892–1963) 

zeneszerző, tanár, karnagy és népze-

negyűjtő kutatócsoportjában texto-

lógaként dolgozott 1953-tól kezdve. 

A  somogyi Nagyberényben, 1968. de-

cember 17-én a 98 esztendős Babos Já-

nosné Ruzics Rozáliától hallotta meg a 

rendkívüli szépségű, középkori erede-

tű, műfajában ez idáig soha, senki által 

nem kutatott imádság-típust. Idézzük 

gyűjtésemből e nagyberényi alapszö-

vegnek tőle csak néhány szóban eltérő 

perenyei változatát:

Nárázetbeli Jézus, zsidóknak királya,

Veszëdelëmben lévő forgóknak Istenë,

Megtestësült Szent Ige,

Ne hagyjál bűnben elveszni.

Szent Isten,

Szent erős Isten,

Szent halhatatlan Úristen,

Könyörülj rajtunk.

Hét kereszt alatt lefekszünk,

Hét kereszt alatt fölkelünk.

Őrizz angyal éjfélig,

Boldogságos Szűz Mária veradtig,

Jézus Krisztus mindétig.

Hogy gyarló testünk nyugodjék,

De szívünk el ne aludjék.

Hogy tégëd mindënkor lásson,

Mindën gonosz távoztasson.

Minket az angyal őrizzen,

Szent kërësztjével mëgjegyëzzën,

Sátán tőlünk elmënjën,

Jézus maga velünk lëgyën.

Malasztnak anyja, Mária,

Irgalmasságnak Szent Anyja,

Légy lelkünk oltalmazója,

Végórán befogadója.

Istennek hív Szent Angyala,

Engëm őrzésed alá

Az Úr kegyelmességéből,

Bizattam anyám méhéből.

Világon látogass,

Őrizz, vezérelj és támogass.

Fe(h)ér rózsa Mária,

Gyönggyel gyökerezzék,

Aranyat virágozzál.

A mi házunk négyszöglet,

* A PPKE BTK Dékáni Hivatal felkérésére készült megemlékezés, első megjelenési helye: https://btk.ppke.hu/karunkrol/hirek/
kivul-aranyos-belul-kegyelmes
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Négy szép angyalok forogjatok,

Négy szép angyalok őrködjetëk.

Kërësztek forogjatok

Boldogasszon ágyába,

Ábrahám kebelébe.

Hét szülte világot,

Világ szülte Szent Annát,

Szent Anna szültö Máriát,

Mária szültö Szent Fiát,

Világ megváltóját.

Kitekintek napkelet felé,

Ott látok egy szép templomot,

Kívül aranyos,

Belül irgalmas.

Benne vagyon Krisztus Urunk

Térdig vérbe,

Könyökig könnybe.

Méne Jézus Paradicsom felé,

Vasszegekkel szegezik,

Vasvesszőkkel vesszőzik.

Három csöpp vére lecsöppenik,

Szent angyalok fölszedik,

Arany tányérba teszik,

Lóriktomba felviszik,

Krisztus Urunk elejbë teszik.

Krisztus Urunk azt mondja,

Sem tréfa, sem játék,

Ki ezt az imádságot napjába

Kétszer elmondja,

Hét halálos bűne bocsáttatik.

Az általa felfedezett és az MTA 

Néprajzi Osztályán 1970. február 11-én 

bemutatott, majd elsőként az Új Írás 

1970. szeptemberi számában közkincs-

csé tett műfaj az archaikus apokrif népi 

imádság elnevezést kapta. Mezey Lász-

ló történész, Holl Béla irodalomtörté-

nész és Pais Dezső nyelvész korreferál-

ták. A  műfaj lényege: a  késő középkor 

és a barokk kor, elsősorban ferences 

kolostori irodalmának elmélkedései, 

prédikációi, misztériumjátékai marad-

tak fenn lírai, néha párbeszédes, ösz-

szességében töredékes formában a nép 

körében. Fő témájuk Jézus Krisztus és 

Szűz Mária együttszenvedése, a pénteki 

nap hangsúlyos szerepe, amit az imád-

kozó asszonyok még hosszú évszázadok 

távlatából is megrendülve mondtak el. 

A  „térgyig vérbe’, könyökig könnybe’, 

szinye szomorodva, szen verit verít-

ve” fogant Mária-siralmakban gyakran 

az énekes asszonyok saját, édesanyai 

fájdalma jutott szakrális magaslatok-

ra, hiszen „égen megyen egy madár, / 

nem madár, szárnyas angyal, / szárnya 

alatt szent ótár, / szent ótárban igaz hit, 

/ igaz hitben Boldogasszony.” Kisbol-

dogasszony, advent és karácsony „szent 

aranygyos” hajnalain „ég szülte földet, 

/ föld szülte fát, / fa szülte ágát, / ága 

szülte bimbaját, / bimbaja szülte szent 

Annát, / Szent Anna szülte Máriát, / 

Mária szülte Krisztus Urunkat, világ 

Megváltóját.”

A  nagyberényi leletet követően, 

Nagy Gáspár költő szavát idézve „ima-

halló Zsuzsanna” szakadatlanul, mint-

egy négy évtizeden át e műfaj gyűjtője, 

rendszerezője, forráskutatója, közzé 

tevője; tudományos és népszerűsítő 

előadások százaival a szó klasszikus 

értelmében vett tanítója lett az egész 

magyar nyelvterületen. A  Néprajzi 

Múzeumban, majd az MTA Néprajzi 

Kutató Csoportjában, 1989-től a Ke-

resztény Értelmiségiek Szövetsége ala-

pító tagjaként végzett munkája és ta-

nítványai révén közel ötvenezer archa-

ikus népi imádság-szöveggel rendelke-

zünk az egész magyar nyelvterületről. 

A  nemzetközi téren is emblematikus 

jelentőségűvé magasodott, először 

1974-ben kisebb, majd 1976-ban közel 

800 oldal, 1999-ben 1100 oldal terjede-

lemben megjelent könyvének, Hegyet 

hágék, lőtőt lépék… címét idézve: he-

gyet hágott és lőtőt lépett – a 10 kilós 

Uher-magnót éveken át vállán cipelve 

és minden ellenállást legyőzve – annak 

érdekében, hogy a legelhagyatottabb 

falvak (testi szemmel) legerőtlenebb 

asszonyaihoz, valójában élő kódexlap-

jaihoz is eljusson, és tőlük a 24. órában 

megörökítse a messzi évszázadokból 

származó imádságokat, ráolvasáso-

kat, az egész egyházi évet átfogó nép-

énekeket, kántálókat és legendabal-

ladákat. Emellett számos kéziratos 

énekeskönyv, ponyvanyomtatvány, az 

egyéni, családi és közösségi áhítathoz 

tartozó szakrális tárgy (rózsafüzér, 

szobor, szentkép, stb.) köszönheti Er-

délyi Zsuzsannának fennmaradását. 

Ezekből a tárgyi leletekből hozta létre 

a Népi Vallásosság Gyűjteményt Esz-

tergomban, 1980-ban. Az általa méltán 

nagyra értékelt, iskolamesterek és elő-

énekesek által papírra vetett népi vagy 

félnépi kéziratos énekeskönyvek közül 

gyűjteményében a legkorábbi darab a 

vasi Kenyeri községből, 1708-ból való, 

legkésőbbi példánya a 20. század kö-

zepéről őrzi népünk páratlan és pótol-

hatatlan irodalmi, zenei és kegyesség-

történeti értékeket hordozó, őszinte, 

ma is csodálatot keltő, tiszta lelkiséget 

hordozó áhítatát. Közülük sok szöve-

get tett közkinccsé folyóiratcikkeiben. 

Gyűjtési felhívásai nyomán ezrével 

érkeztek és nyíltak meg – a borítékon 

egy alkalommal „Dr. Gyűjtő Zsuzsan-

na – Budapest” címzésre – a kemény 

emberi sorsok leírásával együtt, Pais 

Dezső nyelvész szavaival élve, addig 

„terra incognita”-ként élő fohászok.

Erdélyi Zsuzsanna a hazai nemze-

tiségek, továbbá több európai nép kö-

rében végzett gyűjtést. Terepen és kül-

földi könyvtári kutatással Írországtól a 

calabriai albánokon keresztül Grúziáig 

találta meg a magyar szövegek párhuza-

mait. Ennek gyümölcseként 2001 óta az 

Aki ezt az imádságot… Élő passiók című 

könyvében 20 nemzet archaikus imád-

ságait olvashatjuk.

Erdélyi Zsuzsanna húga, T. Erdélyi 

Ilona professzor asszony magyar sza-
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kos, nappalis és doktorandus növendé-

kek százait oktatta és nevelte az elmúlt 

két évtizedben Karunkon. A PPKE BTK 

piliscsabai Campusán Erdélyi Zsuzsan-

na két alkalommal tartott előadást: 

az Újkori Történeti Tanszék nevében 

meghívásomra 2002. március 20-án a 

Quaestura teltházas Dísztermében há-

rom és fél órás előadásával bilincselte 

le hallgatóit, akik ezek után még közel 

két órán át kérdezték a magyar nép-

rajztudomány mindig közvetlen és egy-

úttal határozott stílusú nagyasszonyát. 

Másodszor „A  ferences lelkiség hatása 

az újkori Közép-Európa történetére 

és kultúrájára” című nemzetközi mű-

velődéstörténeti szimpózium plenáris 

ülésén, 2002. október 14-én tanított 

minket a Stephaneum Auditorium Ma-

ximumában. A  népénekeket tárgyaló 

II. lelkiségtörténeti konferenciára 2009. 

április 24-én nem tudott eljönni, kéré-

sére jelen sorok íróját érte a megtisz-

teltetés, hogy előadását felolvashatta. 

Ennek ellenére elköltözéséig megállás 

nélkül, változatlan küldetéstudattal és 

friss elmével dolgozott. Amikor idén 

január 10-én, 94. születésnapján meg-

köszöntöttem és hogylétéről érdeklőd-

tem, ezt válaszolta: „Aranyos fi am, ki-

csit fáradt vagyok, már megint éjjel egy 

óráig dolgoztam!”

A  számos más kitüntetés mellett 

Hamburgban Népművészeti Euró-

pa-díjjal (1983), Palermóban a Piet-

ré-díj arany fokozatával (1996), Magyar 

Örökség Díjjal (1998), II. János Pál 

pápa levelével (2001), Kossuth-díjjal 

(2001), a Magyar Művészeti Akadémia 

Nagydíjával (2014) és a Nemzet Művé-

sze (2014) kitüntető elismeréssel jutal-

mazták Erdélyi Zsuzsannát. Az általa 

gyűjtött és klasszikussá tett fohászokat 

templomban soha nem imádkozták, 

nemzedékről nemzedékre, nagyanyá-

ról unokára öröklődtek. Belőlük hit, 

megtartó erő, érték, lelki mélység és 

lírai szépség sugárzik. Anyanyelvünk, 

kultúránk és lelkiségünk egyedülálló 

gyémántdarabkái ezek a fohászok, ame-

lyekből – reményeink szerint – még 

hosszú évszázadokon át táplálkozhat 

nemzetünk és az emberiség.

Esti imádság (Perenye, Vas m.) sza-

vaival búcsúzunk Isten ajándékától és 

a Boldogasszony követétől, aki 2015. 

február 13-án adta vissza lelkét Terem-

tőjének:

Uram, Jézus Máriám,

Szent őrzőangyalom,

Őrizz meg az éjszakának idejében,

Tűztül, víztül, hirtelen haláltul,

Lefekszem az én ágyomba,

Mint egy álom, koporsómba,

Engem az angyal őrizzen,

Szent kereszttel mëgjegyëzzën,

Jézus maga velem lëgyën.

Ó, Jézusom, nekëd élek,

Ó, Jézusom, nekëd halok,

Tied vagyok élve,

Tied vagyok halva, ámen.

Erdélyi Zsuzsanna lelke üdvéért a 

Budapest-belvárosi Egyetemi Temp-

lomban 2015. március 11-én, szerdán 

18 órakor mutattak be engesztelő szent-

misét. Végső búcsút március 12-én, 

csütörtökön 14.30-tól vehettünk Budán, 

a  Farkasréti temető Makovecz-ravata-

lozójában.

(A  közölt kép forrása: A  kép for-
rása: www.mno.hu, 2015. február 13.)

MEDGYESY S. NORBERT PhD egyetemi adjunktus a PPKE BTK Újkori Törté-
neti Tanszékén.
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Atyafi ságos üdvözlettel
Pordány Sarolta beszélgetése 

Menyhárt Ferenc és Zsiros Mária könyve kapcsán 
a szerzőkkel és Mátyus Aliz falukutatóval

Cecei gyökerekkel rendelkező szer-
zők, dr. Zsiros Mária és dr. Menyhárt 
Ferenc komoly szociológiai kutatás 
során jutottak el Cece társadalmi 
keresztmetszetének vizsgálatához, hi-
szen a történeti felgöngyölítés során 
egyre több településinformációhoz ju-
tottak mind a fejlődés, mind pedig a 
tárgyi értékek tekintetében – mondta 
róluk egyik könyvbemutatójukon Far-
kas Lajos, a  dunaújvárosi Intersica 
Múzeum igazgatója. A  könyv elősza-
vában prof. dr. Horváth János megfo-
galmazása azonban több településre 
is vonatkozhat: „A  helyiekről szóló 
mesében, az országban bárhol élő em-
ber talál neki szóló tanulságot, ahogy 
minden igazán jó mesében…”. A könyv 

az ország falvaiban megannyi feltá-
rásra váró, építő történet létezésének 
tudomásul vételére és megmentésére 
ösztönöz.

Pordány Sarolta: Beszélgető tár-
saim Menyhárt Ferenc és felesége, 
Zsiros Mária, akik a maguk módján 
teljesen egyedülálló, rendkívüli mo-
nográfi át készítettek Cecéről, vala-
mint Mátyus Aliz, a Szín – Közösségi 
Művelődés felelős szerkesztője, aki 
évtizedek óta dolgozik a falukutatás 
területén, és munkásságáért nem-
rég magas állami kitüntetést kapott. 
Mindhárman rendkívüli emberek, 
a  hazai vidékfejlesztés ügyének elkö-
telezettjei, szakértelmüknél, munkás-

ságuknál fogva kiemelkedően kép-
viselik ennek a szakmának a helyét, 
szerepét. Egyrészt arra vállalkoztunk, 
hogy elmondjuk, hogyan született 
meg ez a könyv, másrészt, arra, hogy 
ennek kapcsán kissé beletekintsünk a 
vidék mai problémáinak néhány szeg-
mensébe.

M. A.: Hadd vágjak bele a közepé-
be! A könyv olvastán több kérdésben 
nagy kíváncsiság alakult ki bennem. 
Először is nagyon érdekelne, hogy 
megmondható-e, hogy ma Cecén kik 
a meghatározó emberek?

Zs. M.: Igen! A  gazdasági erejü-
ket tekintve meghatározó emberek a 
70 hektárnál több saját földtulajdon-
nal rendelkező gazdák. Viszont, ha 
társadalmi téren, életmód, kultúra, 
vagy netán az erkölcs szempontjá-
ból kérdezed, nem találtunk olyan 
személyt vagy réteget, amelyik meg-
határozó lenne. Az értelmiségiek 
nagyon érdekes helyzetben vannak. 
Engem különösen izgat az értelmi-
ségnek az a bizonyos „fáklya szerepe”. 
A  faluban sok felsőfokú végzettségű 
ember van, köztük számos frissen 
képzett fi atal. Főként a pedagógusok 
azok, akik ezt a fáklyalángot viszik. 
De vannak agrárvégzettségűek is, 
akik szakmailag neki-nekilendülnek 
a modernizálásnak, de kevés sikerrel 
járnak, és mértékadónak nem számí-
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tanak. Nem ritkán segédmunkát vé-
geznek apjuk gazdaságában. Ilyenkor 
elgondolkozik az ember, hogyan és 
mikor térül meg a tudástőkébe be-
fektetett pénz?

M. A.: És van olyan ember a fa-
luban, aki motiválná azokat, akikről 
feltételezhető, hogy fontos hatást tud-
nának kifejteni? Van-e olyan ember, 
aki érzékeli a falu helyzetét, és tudná, 
hogy kiket kellene aktivizálni?

M. F.: Éppen ez foglalkoztatott 
bennünket is, amikor elhatároztuk, 
hogy csinálunk egy kutatást Cecén. 
Előzetesen már nagyon sok olyan in-
formációhoz jutottunk, ami alapján 
elkezdtük keresni, hogy miért elma-
radott ez a térség. Pénz? Talajviszo-
nyok? Infrastruktúra? Logisztika? Az-
tán kiderült, hogy ezek mind megvan-
nak, az elmaradottság inkább emberi 
problémákra vezethető vissza: tudás-, 
magatartás-, együttműködésbeli za-
varokra. Nem nevelődött ki még egy 
olyan szintű, a falut jól vezetni képes 
csapat, a középkorúakból vagy akár a 
most végzett fi atalokból, amely eze-
ken a problémákon gyorsabban úrrá 
tudna lenni. Nem mondom azt, hogy 
az elmúlt tíz évben a falu vezetésében 
ne lettek volna diplomás fi atalem-
berek. De olyan mértékű a hátrafele 
tekintgetés, hogy az már ezeket a fi -
atalokat gátolta, visszafogta. Azok a 
fi atalok, akik ugyanazt az egyetemet 
végezték, egy kollégiumi szobában 
laktak, ma nem működnek együtt! Az 
együttműködés zsigeri elutasítása mi-
att messze kerültek egymástól, és ez 
rányomta a bélyegét az elmúlt tizenöt 
évre. Az előző társadalmi rendszerből 
hozott szellemiség, a földek elosztásá-
nak módja, a kapitalista gazdálkodási 
tudás és szemlélet hiánya egyszerre 
érzékelhető, a  földhöz egyébként na-
gyon jól értő embereknél. Tudnak 
termelni, de gazdaságot szervezni, ér-
tékesíteni most tanulnak. Ez nagyon 
jól meglátszik a tőke működtetésé-
nek hatékonyságában. Megtermelik a 
kiváló cecei paprikát, a cecei dinnyét, 
csak nincs mögötte marketing meg 
összefogás. Én most elsősorban a gaz-
dasággal kapcsoltam össze az együtt-
működést, vagy az együttműködés 
hiányát. De a kultúra része az is, hogy 
hogyan tanulnak egymástól, segítik-e 
vagy éppen akadályozzák egymást a 
piacon.

M. A.: A  meghatározó, a  fontos 
emberek hiányát én a ‘60-as években 
kezdődő elvándorlásnak tulajdoní-
tom. Jobb híján elindultak az emberek 
a falvakból, Cecéről is, a  városokba 
munkát keresni. Olyan családok men-
tek el kényszerből, szükségből, akik 
meghatározók lehettek volna. A  fal-
vakhoz való viszonyt az országban az 
a vezetői hozzáállás jellemezte, amit 
egyszerűen fogalmazva a falu leépí-
tési hulláma követett. A  munkásság 
soraiba való beállításuk viszont a leg-
alacsonyabb presztízsű területekre 
történt.

P. S.: Igazad van, de itt egy fontos, 
új szemléletű dolog is van. A szerzők 
egy újabb generáció szemszögéből 
vizsgálódtak, az elmúlt 30 évet tekin-
tették át, és amit mondtál, azt már 
tényként, történelemként kezelték. 
Azt vetették fel, hogy ez egy halmo-
zottan hátrányos kistérség – az újabb 
szempontok szerint. Tehát nem a 
történeti részből vezették le a Máriá-
ék az állításaikat, hanem abból a mo-
dern kérdésfeltevésből, hogy miként 
kezeli most az új vidékpolitika ezt a 
térséget, és hogyan kerülhetett ilyen 
helyzetbe? Kulcskérdés az is, hogy 
vajon miért ragadt rajta ezen a tele-
pülésen hátrányos helyzetű település 
jelző.

M. F.: A sorok között ott van erre 
is a válasz! Az 50-es, 60-as éveket kö-
vetően három generáció nőtt fel. Mi 
azt kerestük, milyen sérülések követ-
keztek be, és mik az okai. Sok min-
dent vissza lehet vezetni oda, amit az 
egyik nagygazdánk, akinek a nagy-
papája kulákként be volt börtönözve, 
úgy fogalmazott meg, hogy neki a 
vérében van a föld szeretete. Sok dol-
gon mentek azóta keresztül, de nem 
sikerült új életet kezdeniük. Minket 
is meglepett, hogy a beszélgetések 
során senki sem emlegette azt a fájó, 
bántó, családokat, embereket tönkre-
tevő időszakot. Próbálják a helyzetü-
ket javítani, és menni tovább az úton, 
a sok bicebócaság dacára is.

Zs. M.: Van az emlékezetben is 
egy törés, és van egy nagy, generáci-
ók közötti törés is. A mi könyvünkön 
messze túlmutató kérdés, hogy mi-
ként tudja az ország kezelni az emlé-
kezetét. Ide tartozik a kulákság ügye, 
az egész téesz-szervezés, hogy ott há-
nyan, hogyan sérültek, egymást hogy 

bántották, kik, mit őriztek meg eb-
ből mostanáig, hiszen azért itt olyan 
családok vannak, akik nagyon régóta 
ismerik egymást. Ez is egy olyan do-
log, olyan sajátossága a mai Magyar-
országnak, amit nem szoktak érteni 
más országokban, ahol nem voltak a 
miénkhez hasonló törésvonalak.

M. F.: A ceceiek más hátterű csalá-
dok, mint a Puszták népében az Illyés 
Gyula által leírtak. Azok cselédek vol-
tak, irányított emberek, míg ez a falu 
mindig is kiemelkedett ebből a térség-
ből. Itt mindig magántulajdonos em-
berek dolgoztak. Rengeteg kereskedő, 
iparos, rengeteg földműves. Mindig 
saját maguknak kellett megtervezni 
az életüket, a  családét, a  következő 
évet, mit termelek, hova adom el, mit 
csinálok. És úgy érzékeljük, hogy ta-
lán egyre tudatosabban akarják, hogy 
a régihez hasonló, kiemelt, jó tudású 
emberek legyenek. Nem vágynak pél-
dául, alkatrész-összeszerelő vagy kup-
lungcsavarozó üzemre. De arra vágy-
nak, és meg is valósítják előbb-utóbb 
majd, hogy a termékeiket feldolgoz-
zák. Csak lassan megy! Az ősök, akik 
a szakmát hozták, azok sajnos eltá-
voztak. Az újak meg nem tudták azt 
továbbvinni, mert közben kimaradt 
negyven év, amikor nem adták át a 
tudást. Bejött a kapitalizmus, és a ver-
senyhez nem elég a meglévő muníció.

M. A.: Abban a faluban, amit én 
Zemplénben vizsgáltam, nem voltak 
nagy földbirtokok, de volt a tulajdo-
nosok között egy nagyon egészséges 
kis rivalizálás, mert elsőnek lenni az 
egyformák között, az mindenki szá-
mára tekintélyt jelentett. Ez vajon mi-
ért nem volt jellemző Cecére? Egy fa-
luban lényeges dolog, hogy a valamit 
tudó emberek össze is tartsanak.

Zs. M.: Ez Cece szülöttének, Hor-
váth János professzornak, az ország-
gyűlés korábbi korelnökének emlékei 
között jött elő. Ő elevenítette fel szá-
munkra, hogyan mentek a fehérvári 
piacra még a ‘20-as, ‘30-as években 
az akkori gazdák, akik útközben be-
szélgettek, egymás szekerére átültek, 
együtt ballagtak, egy helyen szálltak 
meg. Ha valamelyik egy jobb mód-
szert tudott valamilyen munkálat vég-
zésére, nem tartotta meg magának, 
szívesen átadta a többieknek. Legyen 
az akár metszési vagy oltási tudo-
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mány. Nem irigykedett. Ez mostanra 
megszűnt.

M. A.: Hogy lehet, hogy egy falun 
belül nem érzik az érdekeik közös-
ségét? Kizárólag az ő érdekük lenne, 
hogy kialakítsák maguk körül azt a 
hálózatot, amely a termékek feldolgo-
zásával, eladásával tud foglalkozni!

M. F.: A dicséret hangján szólnék 
róluk. Bár mostanra még nem jutot-
tak el a csúcsra a piaci ismeretekben, 
de azért azt tapasztaltuk, hogy a föld-
művelési technológia ismeretében 
viszont igen. És nem kis dolog lesz 
az, ha kulturális területen is változni 
fognak. A  2800 fős faluban, amikor 
ennek a könyvnek a bemutatója volt, 
149 fő jött el, a  kultúrház tele volt. 
Ők adták az irodalmi műsort: nyolc-
vanhat éves hölgy mondott verset, 
a  tizenkét fős katolikus női énekkar 
adventi és népdalokat énekelt, a  8. 
osztályos gyerekek szavaltak. Ünnep 
volt a könyvbemutató. Nem hajtot-
ta oda őket senki. Ott voltak, érdekli 
őket, szeretnének változtatni. Ez a 
könyv egy lámpás, azt, amit leírtunk, 
ők mondták el.

M. A.: Éppen azt akartam monda-
ni, hogy a könyvnek az egyik legna-
gyobb érdeme ez az erős szemlélet-
formáló hatása lehet. Nagyon érde-

kelne engem, hogy Cecén sikerült-e 
a megjelenés óta valami beszélgető 
közösséget kialakítani azok körében, 
akik fogékonyak a könyvben megjele-
nített szemléletre, akik által az isme-
reteket tágabb körben tovább terjesz-
teni lehetne?

P. S.: A könyv alkalmas arra, hogy 
beszélgetések induljanak el szerte az 
országban azoknak az embereknek a 
részvételével, vezetésével, akik való-
ban érdeklődnek arról, hogy mi van a 
vidékkel. A  szerzők nemcsak beszél-
nek a problémákról, hanem valóban 
akarnak is tenni valamit. Éles kritikát 
fogalmaztak meg „minden magyar 
falu” számára: a  volt szocialista or-
szágokban kialakult „új világ” élet-
stratégia-váltást követel meg. Nagyon 
nehéz település-lélektani helyzet az, 
amikor egy falu mindennapi életét, 
történetét kritikusan feldolgozzák és 
azt le is írják. Önmagában is érdekes, 
hogyan refl ektálnak nap mint nap a 
leírtakra a településen élők, például 
a boltban vagy máshol, ahol beszél-
getnek róla. A  leírtaknak természe-
tesen van egy érési ideje, éppen úgy, 
mint a fákon a gyümölcsnek. Arra is 
idő kell, hogy eljusson az információ 
ahhoz is, aki nem olvasta a könyvet, 
hanem csak a szomszédtól hallott 

róla. Érdemes lenne olyan programot 
indítani, amit a Nemzeti Művelődési 
Intézet, de akár a Budapesti Műve-
lődési Központ is, mint módszertani 
intézmények, szakmailag támogat-
nak, sőt pénzügyileg is fi nanszírozzák 
a vitasorozatot, hogy a konzultációt 
életben lehessen tartani. Úgy kellene 
a folyamatot szervezni, olyan jelen-
tős mérföldköveket kellene kijelölni, 
hogy ne ülhessen el a megoldások ke-
resése. Itt a szembenézés csak elkez-
dődött. A helytörténeti hagyományok 
felkutatásához, feldolgozásához már 
szinte minden település eljutott. Poli-
tikailag generált értéktárak is készül-
nek. De idáig még senki nem jutott el 
a kutatásokban. Mit jelent szerintem 
az „idáig” szó? Azt, hogy ti szerzők 
megragadtátok a gazdaságfejlesztési 
folyamat hiányosságait közgazdasá-
gi, piaci szaktudással. Ez a szemlélet, 
amit ők képviselnek, nem nagyon van 
jelen a vitákban. A  szerzők a könyv 
utolsó fejezetében, a jövőről, a kiútról 
értekeznek. Itt nem kevesebbet java-
solnak, mint a teljes szemléletváltást 
és ehhez módszertant is kínálnak 
Cecének és minden magyar falunak: 
a  hit, a  remény és a szeretet ősi esz-
köztárának elővételét a „ládafi ából”, és 
tisztán kimondják, hogy ezekre építve 

forrás: duol.hu, fotó: Zs. E.
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ma már modern üzemszervezési, ke-
reskedelmi módszertárra is szükség 
van a falvakban.

M. A.: Ennek alapján kérdezem, 
hogy nem lehetne-e a fi atal gazdák 
közül egyet vagy kettőt kiválasztva 
segíteni abban, hogy a könyv egy-egy, 
számukra tényleg fontos témaköre 
a sajátjukká váljon, hogy el tudjanak 
kezdeni gondolkodni arról, s  egyszer 
majd ők legyenek a gondolat terjesz-
tői. Én most, Pápán Szélesvíz címmel 
megalapítottam egy folyóiratot. Úgy 
határoztam, hogy vagy pápaiak írnak 
bele, vagy a téma lesz pápai vonatko-
zású. Azt gondoltam, hogy a féléven-
ként megjelenő folyóirattal elmegyek 
a kisközösségekhez, amelyek tagjai 
ismerik egymást, akik között azokról 
a témákról fog folyni a beszélgetés, 
amelyeket bemutatok a folyóirat-
ban. Minden számhoz diákpályázat 
kapcsolódik, témája a lapszámban 
szereplő, a  diákok számára legérde-
kesebb írás, ami érdekeltté tudja tenni 
őket. Sikerült az első szám anyagaiból, 
szövegéből színpadképes produkciót 
csinálni, ami érdekli a várost. A  kö-
vetkező számból is készülünk ilyet 
csinálni. Azt mondom, hogy muszáj 
mindent a személyes hatásra, szemé-
lyes találkozásra, személyes területek-
re koncentrálni. Ma az hat, ami sze-
mélyes. Az ismerős, a  hiteles ember 
hat a másik emberre, és képes moti-
válttá tenni őt. És minden ezen a pon-
ton dől el! Aki egy jó beszélgetésben 
a saját közösségén belül új státuszba 
kerül, számítani lehet rá a továbbiak-
ban. Ő  lesz az, aki a saját közegében 
mozgatni fog tudni valamit. Érdekelt, 
hogy ezt tegye. És ha saját körében, 
a saját érdekében mozgat valamit, az 
biztos, hogy működőképes is lesz. 
A  tanárok között is kezdeményezni 
fogok lapbemutatót. Kimondanák 
egymás előtt, egymásra hatva, hogy 
mit tartanak ők fontosnak, a gyerekek 
nevelése tekintetében, a város, a  falu 
szempontjából. Végigjártam már a 
folyóirattal a Pápa környéki falvakat. 
Azt kérdeztem, mi jelenti a megtartó 
erőt a diákoknak, hogy iskoláik után 
vissza tudjanak jönni, kötődni tudja-
nak, hátterük tudjon maradni a falu-
juk, a városuk. Mit gondolnak, mi az a 
falu, a város múltjában, amit úgy tud-
nak kiragadni, hogy érdemleges téma 
lehessen egy szülői értekezleten. Itt 

van ez a könyv, ami számtalan ilyen 
kérdést felvet. De ugyanezt a beszél-
gető helyzetet ki lehetne alakítani az 
egyházi közösségekben is. Fontosnak 
tartok olyan beszélgetéseket, amelyek 
keretében az ember, aki ott részt vesz, 
kiválasztódhat, mert a beszélgetés 
alatt kiderül számára, hogy ő melyik 
dologban tudna speciálisan részt ven-
ni, majd azt tovább működtetni.

Zs. M.: Mit is mondasz ezzel? 
Ajánlasz valamit, most, amikor fon-
tos lenne a személyes kapcsolat meg-
erősítése az emberek között, mert 
vannak, akik azt hiszik, hogy elég 
facebookolni! Igen, a  személyesség-
nek kell visszajönnie. Ha az ember 
megfogja a másik kezét, az már egy 
üzenet. És amit mondasz, ezt úgy le-
het lebontani, hogy mindenki találjon 
magának benne valamit, ami ő, vagy 
amit ő vihet tovább. Úgy is, hogy ami-
ről ő mesél otthon, vagy ha egyetemre 
jár Pécsre, akkor a pécsi egyetemista 
társának. Azt is, hogy semmilyen más 
helynél nem alább való ez a Cece. De 
talán addig, amíg csak egy könyv van, 
amiről az anyjától hall vagy látja a 
boltban, de nincs inspirációja, hogy 
megvegye, addig nem is alakul ki véle-
ménye róla. Nagyon jó gondolat, hogy 
valahogy bele kell menni a rendszerbe, 
valahogy ösztönözni a nagy közössé-
get a kisebb közösségeken keresz-
tül. Kulcson, ahol lakunk, stratégiát 
csináltunk a falunak. Ilyen ott még a 
honfoglalás óta nem volt. Ugyanígy, 
a  gazdász szemével. Nagyon nehéz 
a vállalati módszertant egy ilyen kö-
zösségre átvinni! Mostantól, ott a fa-

luban, ugyanezzel a módszerrel lehet 
operálni majd: kinek-kinek legyen 
valami a sajátja, hozzáadott kis mun-
kája, öröme, találkozzon egy másik 
emberrel, aki szintén ott lakik, akit 
addig nem ismert, legyen köze ahhoz 
a stratégiához! Mindezekre nincsen 
lehetőség, ha nem találkozunk egy-
mással személyesen.

P. S.: Visszatérve Cecére, én telje-
sen egyetértek azzal, amit a szerzők 
a könyvben mondtak, hogy Cece egy 
kereskedő falu. A versengés benne van 
a vérünkben. Cecén standok vannak 
az út mellett, sok család hosszú évek 
óta ebből él. Nos, ők azért egymással 
keményen versenyeznek. Tradicioná-
lisan. Vannak karizmatikus emberek, 
akik az egyházakhoz, a  termeléshez, 
a  helyi tudáshoz kötődnek, azt képvi-
selik. De van olyan időszak, amikor ke-
vés ilyen karizmatikus személyiség van 
egy településen, mert például nagyon 
megoszlik az értékrend vagy a megkí-
vánt szereplehetőség.

M. A.: El kéne vinni őket egy 
olyan településre, ahol van egy jó 
polgármester, és akkor meglátnák 
azt, hogy mit jelent a falu szem-
pontjából, ha jó polgármestere van. 
Azt gondolom, ma már meg lehet 
választani olyan embert is, aki ért a 
dolgokhoz, akkor miért kell megvá-
lasztani olyat, aki nem ért? Én most 
koordinátorokat vittem hat megyébe, 
ahol én ismertem a polgármestere-
ket, és megmutattam nekik, hogy 
mit jelent az, amikor egy ember ért 
valamihez. Régen, a paraszti társada-
lomban a mintakövetés volt az átha-
gyományozás alapja, és bárminek az 
átvételére az apa tanította meg a fi át, 
az anya a lányát. Ez mind minta alap-
ján történt. Ma sem megy másként. 
Egy kétezer-valahány fős települé-
sen kell, hogy legyenek karizmatikus 
emberek. Nem tudunk róluk, nem 
szerepelnek, elegük volt az életből, 
elegük volt a velük történtekből, de 
meg lehet találni azokat az embere-
ket, akik újra mozgásba tudnak len-
dülni. Nektek az nem lenne nehéz 
megtudni, hogy kik azok az emberek, 
akikben megvan az affi  nitás, hogy 
másokkal közösen feldolgozzák a 
fontos kérdéseket.

P. S.: Én azt kérdezem, szabad-e 
kívülállóként beleszólni, és ha igen, 
milyen szinten egy település életébe?
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M. A.: Nem beleszólásról van 
szó, hanem hatásról. Hát nem az egy 
felnőttekkel foglalkozó embernek a 
dolga, hogy olyan értékeket erősítsen 
meg, ami annak az embernek és an-
nak a közösségnek érdeke? Amíg az 
emberek tudták, hogyan kell vezet-
ni őket, és mi kell ahhoz, hogy erre 
egyesek alkalmasak legyenek, például 
olvasóköreik voltak, amíg pontosan 
tudták, hogy kire jó, ha hallgatnak, 
és kit kell hangadónak és érdekeik 
képviselőjének választani, addig a 
települések – ebben az értelemben – 
maguk is erősek voltak maguk. Addig 
másképpen kellett, ha kellett, kívülál-
lóként tenni értük valamit. De a világ-
hatalmak és más kívülállók sorozatos 
döntéseinek következtében, fi gyelem-
be véve az előző rendszer évtizede-
it, be kell látni, hogy regenerálódási 
folyamatra van szükség ahhoz, hogy 
újra fejlődés indulhasson meg. Így 
és ezért van és lehet értelme ma an-
nak, amiről Mária úgy beszélt, hogy 
fáklyának kell lenni. Világítani, hogy 
mindenki pontosan tudja, hogy mi-
lyen nehéz volt neki korábban, hogy 
mitől volt nehéz, és büszke lehessen 
rá, hogy tisztességgel végig csinálta. 
És akkor mindenkinek visszajön az 
életkedve, ha akarja. És ezért fontos 
a kívülről jövő hatás! Mert belülről ez 
az erő nem mindenhol tud magától 
akkumulálódni.

M. F.: Ennek a könyvnek a kap-
csán én nem szeretnék belemenni 
a falu irányítási dolgaiba. Tudniillik 
az elmúlt tizenkét évben mi nem ta-
pasztaltuk azt, hogy például a falu 
első embere ne lett volna fáklyavivő. 
Az volt. Tizenkét éven át megválasz-
tották. Egy szerepébe belenőtt, ügyes 
fi atalember volt. Második ciklusban 
országgyűlési képviselő, harmincöt 
falu van most rábízva. Ebben az eset-
ben azt mondanám, hogy Cece az el-
múlt tizenkét évben nagyon jó vezető 
kezében volt. Nagyon sok mindent 
megcsinált. Tudunk olyan település-
ről, ahol húsz éven át olyan embe-
reket választottak meg négyet-ötöt, 
mint a régi földesúr. A módszerük az 
volt, hogy oszd meg őket, és uralkodj 
rajtuk. Most ősszel jött rá először a 
lakosság nagy része, hogy ma már a 
választást komolyan kell venni. Az új 
csapat a lakossággal közösen gondol-
kodik a település jövőjéről.

Zs. M.: Én újra hangsúlyoznám, 
hogy van karizmatikus személy min-
den faluban. Persze jobban meg kelle-
ne vizsgálni, hogy a karizmán mit is 
értünk. Például egy olyan formátumú 
egyéniséget, mint Illyés Gyula volt, 
aki ha egyszer valamilyen kérdésben 
megszólalt, amíg élt, mindenki oda fi -
gyelt, oda kellett fi gyelni rá. És ha más 
érvünk nem volt egymással szemben, 
akkor azt mondtuk, hogy Illyés nem 
ezt mondta! És akkor egy kicsit meg-
szégyenült az ember, mert tényleg, 
volt egy olyan mértékadó személy, 
akinek, legalább is egy szinten túl, 
nem lehetett nem fi gyelembe venni a 
véleményét. Ilyen értelemben kariz-
matikus személyt nem találtunk. Írjuk 
is, hogy mindenkitől megkérdeztük, 
hogy ki az, akire felnéz a falu? Ki az, 
aki itt mértékadóknak számít. Volt 
igazából két-három személy, akit ki-
emelhetnék. Vannak néhányan, akik 
a szakmai vagy a föld művelésében 
tanúsított okosságuk, vagy a terme-
lékenységük miatt jók. Nekem az a 
rögeszmém egy ideje, hogy mi itt Ma-
gyarországon valahogy úgy vagyunk, 
mint Amerika az 1800-as évek végén. 
Mindenki jött valahonnan, kezdet-
ben egyenlők voltak, aztán kezdett a 
társadalom strukturálódni. Nagyon 
lassan kialakult, hogy, miért vindikál-
hat magának valaki a társadalomban 
több privilégiumot, jogot. Akkoriban 
mondták, hogy csak az első millióm 
eredetét ne kérdezd, utána már tisz-
tességes vagyok. Nos, ugyanilyen 
állapotban lévőnek érzem én a mai 
magyar társadalmat. Még most gyűjt-
jük az első millióinkat. És a követke-
ző generáció, a gyerekeink már kicsit 
tisztességesebbek lesznek, a  követke-
ző pedig már megkérdőjelezhetetle-
nül az lesz. Nem kell türelmetlennek 
lenni, mert most alakul ki ez a réteg-
ződés. Nem úgy, hogy valaki kimond-
ja, hogy legyen középosztály és lőn! 
Ma nem tudjuk megmondani, hogy 
miért van az egyetemi tanárnak csak 
egy 20 éves Corsája és miért jár más 
hatos sorozatú BMW-vel meg félkilós 
aranylánccal. Ezeket most kell átél-
nünk, és türelmetlenek vagyunk, vagy 
értetlenül állunk sokszor a rétegződés 
állapotával szemben. Ezt szerintem 
nem lehet gyorsítani. Valamikor a 
90-es évek elején hittem benne, hogy 
lehet. Akármerre járok, mindenhol 

azt hallom, hogy akkor rengeteg civil 
szervezet keletkezett. Mindenki tenni 
akart valamit. Mindenki hitt abban, 
hogy ha ő hozzáteszi a magáét, akkor 
az a falu vagy az a kerület jobbá válik. 
És akkor zutty, egyszer csak kezdtek 
elhalni, és most már meg se mozdítja 
senki a kezét a községért. De ha meg-
mozdítod, akkor azt vágják a fejedhez, 
hogy mit kerestél vele, mennyi pénzt 
kaptál a pályázatból stb. Rájöttem 
arra, hogy nem lehet gyorsítani. Vé-
gig kell menni ezen az úton!

P. S.: Mert ez érlelődés, egy érle-
lődési folyamat számtalan apróbb-na-
gyobb döntéssel.

Zs. M.: Igen. Pillanatnyilag talán 
meg tudjuk győzni egymást, hogy 
igazam van, az egyik példa alapján. 
Holnap találkozunk egy másik példá-
val, és megingunk abban, hogy amit 
tegnap mondtunk, igaz-e. Tehát ez 
a kötelező pálya. Ugyanazt a szerves 
fejlődést valahogy végig kell járni, 
amit végig járt a nyugati világ. Ezért 
nem ért meg bennünket a Nyugat 
sok tekintetben. Sok módszert át-
veszünk tőlük, ami náluk is lassan, 
lépésről lépésre fejlődött ki. Taní-
tom, hogy Taylor hogyan ismerte fel 
a maga nyomorúságos helyzetében 
a vállalati szervezésnek azt a módját, 
mikor végül az embereket leültette 
a munkapad mellé, odavitette hoz-
zájuk a munkát, és nem az emberek 
szaladgáltak a műhelyben. Egyáltalán, 
a munkát meg kell szervezni. Ez úgy 
történt ott, hogy látta milyen zűrza-
varos és pocsékoló a termelés. Majd 
aztán jött a human relations korszaka, 
belátták, hogy nem lehet az embere-
ket kizsákmányolni, hogy legalább 
tenni kéne valamit azért, hogy jobb 
legyen a közérzetük a munkahelyen. 
Fel kellett ismerni, hogy az emberek 
azért nem dolgoznak, mert kedvet-
lenek, nincs ösztönzés, nincs emberi 
hang. És utána jött a magasabb szin-
tű, stratégiai megközelítése az emberi 
erőforrásnak. Mi meg egyből a straté-
giai emberi erőforrás menedzsmentet 
erőltetjük annak a szerencsétlen, fel-
készületlen vállalkozónak, aki még a 
taylori szintig sem jutott el, szervezni 
nem tud, vezetni sem.

P. S.: Térjünk vissza Cecére. Ho-
gyan lehet egy mezőgazdasági mun-
kát megszervezni ahhoz, hogy a piac-
ra ki lehessen vinni a terményeket? Itt 
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családi gazdaságok vannak. Képzeljük 
el a munkaszervezeteknek azt a szint-
jét, ami szükséges lenne a hatékony-
sághoz! Hogyan lehet ezt egy családi 
gazdaságba bevezetni? Azt is látom, 
hogy vannak családok, amelyeknek 
már kezd jól menni, és a generációk 
együtt maradtak. És valójában azok-
nak a családoknak megy igazán jól, 
ahol együtt maradtak, és a gyerek 
visszatért a tanulmányai után a falu-
ba, a  közös gazdaságba. A  legnehe-
zebb kiosztani a munkát, illetve azt jól 
megszervezni, és elhitetni a fi atalok-
kal, a gyermekekkel, hogy jobb, ha ott 
maradnak a családban, mintha elsza-
kadnak. Először maguk akarnak bol-
dogulni, aztán megint visszatérnek – 
a család felbomlása, majd újraépülése, 
ami nagyon-nagyon furcsa.

M. F.: Ez fölvetődött olyan szem-
pontból, hogy most az ősök – a ‘60-as 
években született emberekről van szó 

– összegyűjtöttek, mondjuk 70 hektár 
földet. Van három gyerek. Kezdet-
ben mind a három gyerek valahol be 
volt vonva a rendszerbe. Elvégezték 
az egyetemet, és háromfelé akartak 
menni. Az egyik el akart menni, or-
vos lett, a  másik külföldön akart sze-
rencsét próbálni. Kié lesz a vagyon? 
A 70 hektár pillanatok alatt háromfelé 
osztódott. A  régi rend szerint, még 
a második háború előtti időszakban, 
egyikük, általában a legidősebb to-
vábbvitte a gazdaságot, és ő kifi zette a 
többit. Most ez sem törvényileg, sem 
a hagyományok megtartásával nincs 
szabályozva, érezhető, hogy lelkileg 
okoz problémát a megoldatlanság.

P. S.: Ezek a nagy, sorsdöntő kér-
dések!

M. F.: Ezek a nagy kérdések, és 
amit Mária mondott, az iparra is vo-
natkozik. Mondjuk egy autószerelő 
műhelyben öten vannak. Hát, ott sem 
egyszerű szétosztani munkát. De a 
mezőgazdaságban, tekintettel a terü-
letre, az időjárásra, még bonyolultabb. 
Az a tudás elveszett, mert három ge-
neráción át nem használták, hogy 
február 23-án borsómagot vetünk, 
ezt te csinálod, iderakod, odarakod. 
Most éppen ezért ezt újra kell taníta-
ni. Amíg ez nem alakul ki, addig vesz-
teség van.

Zs. M.: A  mai gazdálkodók hoz-
záállása olyan, mondhat nekik bárki, 
bármilyen tudást, csak azt hajtogat-

ják, hogy pénzt hoztál-e, mert én is 
tudok mindent. Könnyebb az olyan 
embert felvilágosítani, aki már ta-
pasztalta, hogy bizonyos ismeretek 
mennyire megnövelik a termelékeny-
séget. A példák erős hatásúak. Addig 
a hályogkovács módszerével dolgozik, 
nagy magabiztossággal. Láttam ilyes-
mit, vállalkozókat tanítottam. A  kép-
zéssel épp csak rést lehet ütni a gon-
dolkodásmódon, a  megszokásokon. 
Ismerek egy embert Békés megyében, 
aki meliorációs rendszereket épít. 
Ő például fölismerte a saját vállalkozá-
sában, hogy nem kifi zetődő a rokono-
kat alkalmazni, mert nem dolgoznak, 
csak pénzt akarnak kapni, és rontják a 
morált a vállalkozáson belül. Ez a fel-
ismerés már egy lépés előre! Rájössz, 
hogy nem az unokatestvéreidnek te-
remtetted a vállalkozásodat, hanem 
azért, hogy az egy jövedelemtermelő, 
működőképes szervezet legyen. Ez az 
ember csinált egy tehetséggondozó 
alapítványt Delta néven, a Dél-Alföldi 
Tehetséggondozó Alapítványt. A  kö-
zépiskolásokat Amerikából vásárolt 
módszerrel teszteli. Kiválasztja a jókat, 
akik vezetésre termettek, és ezeknek 
tart egy nyári akadémiát a saját pén-
zén, meg támogatásokból. Ebből neki 
személy szerint nincs haszna, csak vi-
szi a pénzét, de nagyon jónak tartom, 
hogy vannak ilyenek, akik vezetőket 
akarnak nevelni. Ezek a szerves fej-
lődésnek a pici, de nagyon fontos ál-
lomásai. A  te dolgod, hogy holnaptól 
másképpen legyen! Ezt nem lehet el-
érni előírással meg rendelettel, de még 
oktatással sem!

M. A.: Te az egységek felől kö-
zelítesz, én pedig azt fi gyelem, hogy 
néz ki ez a helyzet egy-egy ember 
szempontjából, hasznosult-e az ő ta-
pasztalatuk? Mit tud ő tenni? Azok 
az igazságok, amelyek egy társada-
lomfejlődésre érvényesek, ebből a 
nézőpontból egy kicsit más módon 
vetődnek fel. Igen, másképpen kell 
hozzáállni a termeléshez holnaptól! 
Álljanak hozzá így a fi atalok! Legyen 
szakértelmük! De tudják-e mindazt 
az öregektől, amire ráépüljön, amiből 
kialakuljon az más hozzáállás? És ha 
van Cecén öt-hat-nyolc olyan ember, 
vagy akár kettő, aki megéli tapaszta-
latai hasznosulásának az élményét, 
azt, hogy hasznára van a falujának, 
hasznára van a családjának, mert 

tud valamit, akkor ezzel mozgalmat 
teremthet. Hatvan éves vagyok meg 
hetven éves, de én még a világ hasz-
nára tudok lenni. Ha a nagymamák-
hoz nem mennek el az unokák, mert 
már csak a számítógép előtt akarnak 
ülni, a  nagymama viszont tapaszta-
latból tudja, hogy ha az unokájával 
beveti azt a két-három méteres sort 
retekmaggal, akkor menni fog hozzá 
az unokája. Mert védeni kell a kul-
túrnövényt az ezerszer életképesebb 
gazoktól! És látni lehet, hogy amit én 
vetettem, kihajt, cseperedik. Egyszer 
csak kilátszik, és azt a kis piros vala-
mit kihúzhatja a földből. Az ő retkét! 
Csokorba foghatja a kis kezébe és vi-
heti a testvéreinek, szüleinek. Lehet 
ennél nagyobb öröm egy gyereknek? 
És micsoda boldogság a nagymamá-
nak, hogy visszakapta az unokáját! 
Ilyen egyszerűen. Melyik nagymama 
nem veti el akkor azt a retekmagot? 
Mindegyik elveti. És ha hisz abban, 
hogy az ő meséi érdekesebbek a té-
vénél, elég hozzá egy jó helyzet, egy 
karácsonyi, amikor a gyermek a vá-
rakozás izgalmában a nagymamánál 
olyan mesét hall, aminek nem tud 
meglenni a folytatása nélkül. Én is 
ilyen mesét hallottam a kocsmáros 
nagyanyámtól. Nagyon ismerte az 
életet, az embereket. Beleszőtte a 
mesékbe a bátyámat és engem. Any-
nyira jók voltunk egymáshoz benne, 
hogy felkeltette iránta az érdeklődé-
sünket. Én ezeket a dolgokat, az em-
ber szempontjából a legfontosabbak 
között szeretem szem előtt tartani. 
És valaki minél öregebb, annál többet 
tud, és annál több tanulható el tőle. 
Ne haljanak meg az öregek abban a 
fájdalomban, hogy senki nem kíván-
csi rájuk! Minden élet kincsesbánya. 
Minden területen lehet szerezni ezer 
tapasztalatot. És jobb meghalni úgy, 
hogy az ember azt gondolhatja, tő-
lem ugyan rengeteg mindent elvet-
tek, és én nem tudom talán azt adni 
a gyerekemnek, mint amit normális 
körülmények között adtam volna, de 
azért ott marad benne belőlem va-
lami, amitől ő jobb. Vagy ami neki 
használható. És az unokában is ott 
maradok. Hiszen a retek ott lesz neki, 
minden tavaszon. Ezeket én fontos-
nak gondolom. Nem kell Illyés Gyu-
lákat találni, mert úgysem lehet. Ha 
Illyés Gyulák vannak, megmutatják 
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magukat. Ha meg tekintély kell, az 
mindig lesz, azt mindig megtalálják 
maguknak az emberek.

M. F.: Egyetértünk.
M. A.: Végül, hadd kérdezzek 

még valamit! E  könyvnek nyilván ha-
tása lesz Cecén, már hatása van egy 
következő munkában, amit Kulcson 
végeztek. De tudom, hogy különböző 
helyeken voltak és vannak könyvbe-
mutatók. Mi jellemző azokra a he-
lyekre, ahova hívnak benneteket? És 
hogyan tud hatni más településeken 
ez a könyv?

Zs. M.: Érdekes, hogy terjed a 
híre! A  helyi újság megírta, hogy 
többször is volt könyvbemutatónk. 
És akkor így spontán módon sokan 
jelentkeztek, hogy hallották, és hol 
lehet megvenni a könyvet? Ilyen 
megkeresésekre tartottunk már több 
könyvbemutatót, és nagyon lelkesen 
fogadtak bennünket mindenütt. Ezek 
másfél, vagy még inkább két óráig is 
eltartó beszélgetések, ahol 40-60 em-
ber szokott összegyűlni. Így jártunk 
Adonyban, Alapon, Dunaújvárosban, 
Iváncsán, Pusztavámon. Ami nagyon 
érdekes, hogy elküldtem egy nagy-
nénémnek Hajdúhadházra, ami egy 
23 ezer fős város, és a nénikém, aki 
hetvennyolc éves, azt mondta, hogy 
ez óriási! Olyan, mintha Hadházról 
írtátok volna. Egy kicsit a téeszben 
másképpen volt, meg a cigányokkal 
nálunk sokkal nagyobb a probléma, 
de olyan mintha itt éltem volna át, 
amit írtatok. Most tudtam meg, hogy 
ugyanazt élték át ezek szerint a cecei-
ek is. Az adonyiak azt mondták, hogy 
annyira megfogta őket, mintha a saját 
sorsukat látták volna viszont.

M. A.: És úgy tűnik, hogy ezek a 
beszélgetések úgy alakulnak, hogy 
profi tálnak az emberek belőle, szóval 
a magukra ismerésen túl valami hasz-
nálható belőle nekik is?

M. F.: Igen! Nem támadnak, ér-
dekesnek tartják, mert őszintén el-
mondjuk, mert megkérdezik, hogy 
csináltuk, miért, hogyan viselkedtek 
az emberek. És valószínűleg profi -
tálnak belőle. Nemrég a szentmisét 
követően Adonyban odajött egy há-
zaspár hozzánk. A  feleség közölte, 
hogy ő elolvasta már, és teljesen úgy 
érezte, mintha róluk szólt volna. És az, 
ami ebben hiányosság, azt ők is ész-
reveszik magukon, látják, hogy mi az, 

amin változtatniuk kell. Tehát szeren-
csés dolog volt odaírni a címébe, hogy 

„minden magyar falunak”, mert iga-
zolódni látszik, hogy tényleg minden 
magyar falunak szól! Mózes példáját 
szoktam felhozni, mert úgy érzem, 
nekünk is végig kell küzdenünk negy-
ven vagy ötven évet, amire majd az új 
generáció képes lesz az ígéret földjén 
dolgozni. Addig meg nem irigyked-
ni kell, nem össze-vissza hőzöngeni, 
hanem segíteni egymást. Kicsi, pici 
téglánként, egy embert, meg a másik 
embert, meg a harmadikat meggyőz-
ve segíteni, kitalálni azokat az apró, 
érdekes dolgokat. És ha majd a ma-
gyar falu tényleg jó lesz, magyar falu 
lesz, akkor beszélhetünk arról, hogy 
itt vagyunk a Kánaánban.

P. S.: Nagyon köszönöm a beszél-
getést, nagyon-nagyon hasznos volt. 
Azt hiszem, hogy a könyvnek az a 
legnagyobb értéke, hogy elindítja a 
településeken az önrefl exiót minden 
körben. Akinek nem hivatása, annak 
is szembe kell nézni a megfogalma-
zottakkal éppúgy, mint akinek esetleg 
napi munkájában kellene ilyeneken 

gondolkodnia. Ad hozzá egy vázat, 
egy kvázi módszertant, mert a feje-
zeteivel a könyv jelzi azt, hogy milyen 
témákat érdemes végiggondolni egy 
településen. Ezért ismerhet rá min-
denki magára, mert mindenkit fog-
lalkoztat, hogy mi volt a téesz-szer-
vezésnél, mi van a nagygazdákkal 
stb. stb. A  könyv ehhez a végiggon-
doláshoz ad egy vezérfonalat. Hogy 
ez konkrétan Cecéről szólt, annak én 
személy szerint örülök, mert Cecén 
születtem, de gyakorlatilag bármelyik 
más településről szólhatna. Nyilván 
vannak specialitások, de az egésznek 
van egy olyan rendszere, koreográfi -
ája, ami általános érvényű. Remélem, 
ez az írás is jelzi azt, hogy esetleg még 
kisebb körökben lefolytatható beszél-
getések is milyen hasznosak lennének. 
Nagyon sok sikert kívánok a könyv 
szerzőinek, folytassák, folytassuk a 
megkezdett munkát!

M. A.: A könyv címe: Atyafi ságos 
üdvözlettel. Írták Menyhárt Ferenc 
és Zsiros Mária, Cecének és minden 
magyar falunak. Köszönöm, hogy el-
hívtatok a beszélgetésre.

MENYHÁRT FERENC Cecén született, családja az 1840-es évek elejéig visszavezethetően 
itt élt. Apai ágon nagyapja vitéz Menyhárt Pál cipész mester, anyai ágon nagyapja Horváth 
János, kisbirtokos volt. Először mérnöki, majd közgazdasági végzettséget, később a köz-
gazdaságtanban felnőttként PhD fokozatot szerzett. Ösztöndíjas pályakezdőként elindul-
va egy nagyvállalatnál dolgozott különböző beosztásokban, nyugdíjba vonulásáig. Több 
mint tíz évet töltött el a felsőoktatásban oktatóként, ebből négy évig oktatási rektorhelyet-
tesként. Stratégiai menedzsment, vállalat-gazdaságtan, projektvezetés és minőségbiztosí-
tás tantárgyakra oktatta a fi atalokat. Az aktív tudományos munkát máig folytatja. Nős, egy 
gyermeke és egy unokája van.

MENYHÁRTNÉ ZSIROS MÁRIA debreceni értelmiségi családból származik. Okleveles 
középiskolai tanári diplomája, szociológusi végzettsége mellett ő is a közgazdaságtudo-
mány felé fordult. A 80-as évek végén több mint 15 éves empirikus kutatói tevékenység-
ről váltott át először tanácsadói majd gyakorló vezetői munkára az emberi erőforrás me-
nedzsment területén. Tapasztalatait a felsőoktatásban kamatoztatta, megszerezve a PhD 
fokozatot, főiskolai tanári kinevezést kapott.

MÁTYUS ALIZ író, falukutató, Erdei Ferenc-díjas. A Szín – Közösségi Művelődés folyóirat 
felelős szerkesztője és a pápai Szélesvíz folyóirat főszerkesztője.

PORDÁNY SAROLTA ZSÓFIA (Cece, 1954.) tanár, andragógus, a PTE „Oktatás és Tár-
sadalom” Doktori Iskolájának doktorjelöltje, a Pordány és Társa Kkt. Kutatási igazgatója 
és üzletvezetője. 1991-1999: Az ELTE Tanárképző Karán, valamint a PTE FEEFI műve-
lődésszervező képzésein közművelődés-módszertant oktat. 1996-2006: Pedagógiai Tár-
saság Felnőttnevelési Szakosztály tag, 2000: MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttnevelési 
Albizottsága megfi gyelő jogú tag, 2004-2012. A  Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület 
ügyvezető elnöke, 2007-2012. A Felnőttképzési Szemle online folyóirat alapító főszerkesz-
tője (Elérhető: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis). Könyve: Pordány Sarol-
ta: Felnőttkori tanulás, közművelődés, Budapest, 2002. 1991-ben A Magyar Köztársaság 
Kormánya Ifj úsági Díja kitüntetést kapott. 2014. január 1-jétől a Budapesti Művelődési 
Központ igazgatója.
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Élet, életmód, élettelen, életöröm, 
életszerű, életritmus, életút

Élet

Önkéntes, vagy nem önkéntes 
működtető energia az emberben, ál-
latokban, növényekben, ami az egyed 
és a faj tetteiből, változásaiból, jelzé-
seiből, fennmaradásából észlelhető, 
és ami különbözővé teszi ezeket az 
anyag minden más formájától. Cél-
szerűen maga köré szervezi az anya-
got és energiát, amivel a fennmaradás 
felé hajtja az élő szervezetet. A válto-
zás az alapvető megnyilvánulása. Az 
élet anyagcsere, belső szerves műkö-
dés, szaporodás és variáció. A létidő a 
keletkezéstől a megszűnésig tart. Az 
élet általános viselkedés és életmód; 
személyek vagy más élőlények álta-
lános megnyilvánulása, működése, 
szokása, szemlélete, amely azokban 
a megoldásokban látszik, mutatko-
zik meg, ahogy az őket érő hatásokat 
kezelik, illetve azokban, amelyeket 
másoknak vagy maguknak okoznak. 
Az élet az ember legfontosabb kincse. 
Az élet dinamizálója, központja lehet 
személy, kapcsolat, dolog, meghatá-
rozó viszony, aminek az egyén aláren-
del minden más dolgot.

Az élet alapjelentése szülött, ivadék, 
az ómagyarban élet, az ősmagyarban 
elve, elevenség volt. A  kifejezés köz-
nyelvünkben, mai értelmében 1416-tól, 
a fi lozófi ában 1826-tól használatos.

Az élethez szükséges: Önálló-
ság, autonómia, reprodukció, örökítő 
anyag, szaporodás, táplálkozás, anyag-
csere, komplex szerveződés, növeke-
dés és fejlődés, információtartalom, 
nukleinsav és fehérje kapcsolat, állan-

dóság és variáció. Tevékenységekkel 
törekvés a szándékok, célok elérésére, 
amelyek tartalommal és értelemmel 
töltik ki napokat. Általában optimista 
működés, aktivitás, amelyet gyorsaság, 
pezsgés és vidámság jellemez.

Életmód

Az életmódot meghatározzák az 
ember születéssel kapott adottságai, 
a  körülvevő környezet, a  megélhetés 
feltétele, egy kedvező szituáció, idő-
szak, a cselekvési lehetőség, a személy 
jövőképe, kitartása, a sorsformáló lét-
re irányuló hatások összessége.

Az életmód állapot, az a forma, 
létszervezési adottság, színvonal, 
ahogy az egyén a korban, társadalmi 
környezetében, aktuális életciklusá-
ban élhet, gondolkodhat, cselekedhet. 
Alapjában magaviselet, szubjektív cél-
ra, jobbra törekvés.

„Vörös bársony süvegem, Most 
élem gyöngyéletem” – szól Rákóczi 
korából a népdal.

Mély az az egyetemes fájdalom, 
amit Ady Endre írt le a múlt század 
elején: „Nyár-éjszakán a grófi  szérün / 
Reccsen a deszka-palánk / S asztag-vá-
rosban pirosan / Mordul az égre a láng. 
// Éjféli hajnal, szörnyű fény ez, / Nincs 
párja, napja, neve. / Fut, reszket a riadt 
mezőn / Az égő élet heve. // Koldus, 
rossz álmú zsellér ébred, / Lompos, bús 
kutya csahol. / Az egész táj vad fájda-
lom, / S a gróf mulat valahol. // Szenes 
kalászok énekelnek / Gonosz, csúfos 
éneket: / „Korgó gyomrú magyar pa-

raszt, / Hát mi vagyok én neked?” // 
„Mért fáj neked az égő élet? / Nincs ben-
ne részed soha. / Ne sírj, grófodnak lesz 
azért / Leánya, pénze, bora.” // „Ne félj, 
a  tél meg fog gyötörni, / Mint máskor, 
hogyha akar. / Élethez, szemhez nincs 
közöd, / Grófi  föld ez és magyar.” // 
S mégis, amikor jön a reggel / S pernyét 
fújnak a szelek, / A grófi  szérün ott zo-
kog / Egy egész koldus-sereg. // Siratják 
a semmit, a másét, / – A gróf tán épp 
agarász – / Érzik titkon, hogy az övék / 
E bús élet s a kalász.”

Élettelen

Élettelen az, amiben mozgás 
nincs, mintha az életerő kiveszett 
volna belőle. Érzés, virgoncság nélkül 
való állapot, elhagyottság, csendesség 
abban, aki korábban eleven, mozgó, 
tevékeny volt.

Életöröm

Érzelem, beteljesülés, megelége-
dés, melyet az élet szépségének, ér-
telmének átélt élménye nyújt. Azt az 
élőlényt jellemzi, aki várakozásainak, 
vágyainak megfelelő lehetőségek tar-
tós vagy pillanatnyi birtokosa, akit va-
lami nagy szerencse ért.

Életszerű

Minden olyan személyes vagy 
közösségi célkitűzés, cselekvés, kez-

B. GELENCSÉR KATALIN gödöllői művelődéstörténész, ny. docens, ELTE Pedagógiai 
Pszichológiai Kar Andragógiai Tanszék. Bessenyei György-díjas, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje. 
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deményezés, aktivitás, összefogás, 
amely valamely probléma egyéni, tár-
sadalmi megoldását segíti elő, amely-
nek következtében a viszonyok jobbra 
fordulnak, a  feladatok megoldhatób-
bakká válnak, az egyéni és az együttes 
lét céljai a körülményekhez igazodva 
optimálisabban valósíthatók meg.

Életszerűtlen

Elérhetetlen utáni, aktivitás nél-
küli sóvárgás, vágy, vagy viszony va-
lakihez, valamihez. Alkotás, jelenség, 
dolog, amely nem tudja a másik em-
berben a valóság reális benyomását 
kelteni. Nem aktuális viselkedés, el-
várás olyan szituációban, amiben az 
egyén elképzelése már nem adekvát 
tényező, vagy akiből hiányzik a benső 
pezsgés, tetterő.

Átélés nélküli, mesterkélt, nem 
hiteles művészi, mindennapi alakítás, 
nyilatkozás, teljesítmény.

Életritmus

Az óra diktatúrája alatt élő mai 
ember szemében a hagyományos tár-
sadalom életritmusa felfoghatatlanul 
lassú, időbeosztása pedig ésszerűtle-
nül pazarló volt.

A  fi zikai idő állandóságával szem-
ben az emberi időérzékelés változékony; 
ezt fejezzük ki, amikor a rohanó időt, 
a gyorsuló időt vagy éppen az ólomlába-
kon vánszorgó perceket emlegetjük.

Az idő érzékelése és használa-
ta társadalmi jelenség, s  mint ilyen, 
változásoknak van alávetve. Bár idő-
felosztás és időérzékelés minden tár-
sadalomban létezik, azonban kifi no-
multsága mély különbségeket mutat. 
A  hagyományos társadalmakban az 
időbeosztás feladatorientált volt, 
a  munkavégzés igényei szerint válto-
zott. Ez az időfelfogás ősibb, embe-
ribb, felfoghatóbb, mint a kötött idejű, 
mert szükségszerűsége közvetlenül 
érzékelhető. Az óra szerint dolgo-
zó ember számára a feladatorien-
tált-időbeosztásra jellemző munka 
ráérősnek, pazarlónak tűnik.

Az élet ritmusát három nagyobb 
ciklus körforgása határozta meg: 
a  napé, az esztendőé és az emberi 
életé. A napi ciklus hosszát, valamint 

a munka jellegét és intenzitását az 
évszak szabta meg. A nap kezdete és 
vége a Nap keléséhez és nyugvásához 
igazodott, a  szünetek, pihenés, étke-
zés hossza a feladat mennyisége az 
időjárás szerint változott.

Az iskolai oktatás rendje is szoro-
san függött az évszakok változásától. 
A falusi népiskolák kénytelenek voltak 
a tavaszi és őszi nagy mezei munkák-
hoz igazítani a tanév kezdetét és végét, 
hiszen azokban a gyerekeknek is részt 
kellett venni, és úgysem járatták volna 
őket iskolába a szülők. Még a gimná-
ziumok is kénytelenek voltak követni 
a napok rövidülését-hosszabbodását a 
tanítás rendjében, mert mesterséges 
fényre nem igen számíthattak.

Csak a családi élet ünnepi ese-
ményei, névnapok és disznótorok al-
kalmával tértek el az élet megszokott 
ritmusától. Még az étrend is az állan-
dóság érzetét erősítette.

Az óra diktatúrája alatt élő mo-
dern emberrel szemben a hagyo-
mányos társadalom életritmusát az 
elvégzendő feladatok sorrendje, lo-
gikája, időszükséglete határozta meg. 
Az időpontokat és időtartamokat a 
parasztok a hóolvadással, cseresz-
nyeéréssel, aratással, sarjúkaszálással, 
szürettel, szilvaéréssel stb. határozták 
meg.

A  19. században – összefüggés-
ben az írni-olvasni tudás terjedésével, 
a  kalendáriumok emelkedő példány-
számával, valamint a hírlapirodalom 
növekvő szerepével – uralkodóvá vált 
az időpontok kalendárium szerinti 
megjelölése. A  terjedő modern dátu-
mozás mellett azonban még sokáig 
megőrizték kiemelt időjelző szerepü-
ket a nagy ünnepnapok (Karácsony, 
Húsvét, Pünkösd), a  mezőgazdasági 
ciklus kiemelt fordulói (Szent György, 
Szent Mihály napja), a  helyi, megyei, 
országos vásárok és búcsúk.

Életút

Az életút értékét, mozgató erőit, 
jelentését a 60 éves Arany Jánosnál 
rezignáltabban, őszintébben, szebben 
nem lehet megfogalmazni.

„Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’…
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.
Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.
Kik hiúnak és kevélynek -
Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.
Mily temérdek munka várt még!…
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!…
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget…
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon? „

Arany János: Epilógus, 1877.
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Kulturális utak, kulturális hidak – 
Európai Zsidó Kulturális Útvonal

Beszélgetés Deák Andreával, a nemzetközi 
együttműködés magyar partnerével

Szabó Judit Nikoletta: Mit kell 
tudni a Zsidó Kulturális Örökség Eu-
rópai Útjáról?

Deák Andrea: A  Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület, amelynek én 
ügyvezetője vagyok, 26 éve alakult és 
küldetésének a kezdetektől a magyar 
zsidó kultúra és örökség minél széle-
sebb körben történő népszerűsítését, 
megismertetését tartja. Az Európai 
Zsidó Kultúra Útja ugyanennek az 
összeurópai, Brüsszelből indult kez-
deményezése: Európa-szerte össze-
fogtak a zsidó kulturális örökséggel 
foglalkozó szervezetek, hogy hálóza-
tot alkotva jelöljék ki a Zsidó Kultúra 
Európai Útját, olyan látnivalók érinté-
sével, melyek különösen beszédesen 
vallanak a zsidó kulturális örökség 
értékeiről. Ehhez a kezdeményezés-
hez Magyarország nagyon hamar 
csatlakozott városismereti sétákkal, 
vidéki és határon túli tematikus utak-
kal, és folyamatosan dolgozzuk fel a 
hazai kulturális kincseket is. Vannak 
olyan részt vevő országok, ahol már 
egészen kidolgozott a rendszer – jó 
példa erre Spanyolország –, teljes út-
hálózat áll rendelkezésre, kiadványok, 
sőt telefonos applikáció segítik a tá-
jékozódást. Mi egyelőre kicsit le va-
gyunk maradva, viszont folyamatosan 
gyűjtjük és rendszerezzük az anyagot, 

illetve szervezünk tematikus utakat. 
Az egyesület szervezésében május-
ban és júniusban, valamint a kora őszi 
hónapokban vasárnaponként indul-
nak városnéző séták a zsidó örökség 
nyomában Budapesten, érintve az 
Újlipótváros, a  Józsefváros és a Te-
rézváros zsidó emlékeit. „Határtalan” 
című programunkban a történelmi 
Magyarország egykori zsidó közössé-

geinek életét, szellemi és épített örök-
ségét igyekszünk bemutatni kulturális 
zarándoklataink révén.

Sz. J. N.: Milyen konkrét terveik 
vannak a közeljövőre nézve?

 
D. A.: Készülőben van egy ki-

advány, aminek a hátterében immár 
több éves kutatómunka áll. „A  ma-

1994 októberében nyílt meg Budapesten a Bálint Ház, melynek falai között műkö-
dik a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. Fotó: Hajnal Ágnes
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gyar zsidó örökség útja” című könyv-
ben Magyarországot hét régióra 
bontva – közte a Balaton-felvidék, 
Nyugat-Magyarország, alföldi mező-
városok, Tokaj és környéke – mutat-
juk be a magyar zsidó kulturális örök-
séget: régi zsinagógákat, rituális für-
dőket, zsidó temetőket. A  kiadvány-
ban az egyes turisztikai régiókban 
fellelhető zsidó kulturális látnivalók-
hoz kapcsolódóan konkrét, hasznos 
információkat osztanánk meg: példá-
ul, hogy kinél lehet igényelni a zsidó 
temető kulcsát vagy kit kell felkeresni 
a zsinagóga megtekintéséhez? A vidé-
ki célpontok között ugyanis sok olyan 
található, melyek gondnok kezelésé-
ben vannak, kiesnek a turisztikai lát-
nivalók közül és nehezen is lehet őket 
megtalálni. Jelenleg az Európai Zsidó 
Kulturális Útvonalban általában csak 
két budapesti helyszínt ismertetnek: 
a  Kazinczy utcai és a Dohány utcai 
zsinagógát; esetleg még a romos ál-
lapotban lévő Rumbach Sebestyén 
utcai zsinagógát. Ezen változtatna a 
készülő kiadvány, melyet az európai 
projekt honlapjára is feltöltenénk. 
A  kiadvány jelenleg 85%-os készült-
ségben van, bízunk benne, hogy még 
az idén publikálhatóvá válik. Később 
kiegészítené egy online felület, és le-
hetőség szerint egy ehhez kapcsolódó 
mobilalkalmazás is – lényegében ez-

zel csatlakoznánk rá a leginkább köz-
vetlenül az európai projektre.

Sz. J. N.: Hogyan látja saját hely-
zetüket az együttműködésben?

D. A.: A  kulturális örökség ilyen 
formában történő feldolgozását ille-
tőleg sok országban nagyon komoly 
sikereket értek már el – ahogy a többi 
európai kulturális útvonal népszerű-
sége is mutatja. A kelet-európai zsidó 
kultúra emlékeivel nehéz helyzetben 
vagyunk, hiszen – különösen a vi-
déken található emlékek – részben 
vagy egészben elpusztultak, nehezen 
beazonosíthatóak, esetleg egészen 
más funkcióval bírnak az eredetihez 
képest. Azon vagyunk, hogy a lehető 
legrészletesebben feltérképezzük az 
országban és a határon túli magyar-
lakta területeken fellelhető zsidó kul-
turális emlékeket.

Sz. J. N.: Ha jól tudom, az Európai 
Zsidó Kulturális Útvonal az egyik leg-
nagyobb ilyen jellegű hálózat.

D. A.: Meglehet, de az egyes orszá-
gok útvonalai és kezdeményezései még 
nincsenek szorosan összekapcsolva, 
inkább helyi kezdeményezések és pro-
jektek laza szövedéke egyelőre az euró-
pai projekt. Sokkal kiforrottabbá kell 

még válnia, hogy valóban jól működ-
jön hálózatként a közös cél érdekében, 
ehhez több európai pályázatra lenne 
még szükség. Egyelőre egy nagyon 
komoly kapcsolatrendszer áll rendel-
kezésre, ami kiváló alap az együttmű-
ködéshez, és az Európai Zsidó Kultúra 
Napja megszervezése során évről-évre 
sikeresen aktivizálódik is – ez a nagy 
közös rendezvénye az Európai Zsidó 
Kulturális Útvonal köré szerveződött 
nemzetközi szövetségnek. Más orszá-

Dohány utcai zsinagóga – a mór stílusú 
épületet Ludwig Förster tervezte. A ma-
gyar neológ zsidóság legnagyobb zsi-
nagógája, mely egyedülálló kulturális 
helyszín is. Fotó: Hajnal Ágnes

Kazinczy utcai zsinagóga – szecessziós stílusú ortodox nagyzsinagóga. Tervezte: 
Löffl  er Sándor és Löffl  er Béla. Fotó: Hajnal Ágnes
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gok, például Franciaország, Spanyolor-
szág és Olaszország szervezetei egyéb-
ként jóval előbbre tartanak az útvonal 
kiépítésében, Magyarország érintett-
sége jelenleg az Európai Zsidó Kultúra 
Napja kapcsán igazán hangsúlyos. To-
vább nehezíti a helyzetet a leendő eu-
rópai útvonal szerteágazó volta és nagy 
mérete: Észtországtól Lisszabonig ren-
geteg része található a zsidó kulturális 
örökségnek, a teljes útnak így nagyon 
sok állomása van; a  célpontokat rend-
szerezni kell, tájékoztató anyagba kell 
foglalni – az útvonal hossza és szöve-

vényes jellege miatt kitáblázni is nagy 
kihívás lesz. Galíciában (Spanyolor-
szág) például már táblák vezetik az ér-
deklődőt, de ez korántsem általános az 
útvonal mentén.

Sz. J. N.: A  külföldi partnerek kö-
zül kiket emelne ki?

D. A.: Lengyelországban a mi-
énkhez hasonló készenléti állapot és 
elhivatottság a jellemző a szervezés-
re, a  spanyol példa pedig a kidolgo-
zottsága miatt különösen inspiráló. 

Napi kapcsolatot azonban a brüsszeli 
székhelyű ernyőszervezettel (Europe-
an Association for the Preservation 
and Promotion of Jewish Culture and 
Heritage) ápolunk, melynek a közve-
títés a feladata a részt vevő országok 
érintett szervezetei között. A közpon-
ti szervezet a programgazdája az Eu-
rópai Zsidó Kultúra Napjának is, amit 
évről évre szeptember elején tartunk 
meg a zsidó ünnepekhez igazodóan.

Sz. J. N.: Beszéljünk egy kicsit az 
Európai Zsidó Kultúra Napjáról.

D. A.: Ez egy nemzetközi rendez-
vénysorozat a zsidó kultúra népszerű-
sítésére, a helyi zsidó örökség bemuta-
tására. Idén 16. alkalommal szervezik 
meg, és 30-40 között mozog a benne 
részt vevő európai városok, települé-
sek száma. A  MAZSIKE az első ren-
dezvény óta partnere a kezdeménye-
zésnek: minden évben több magyar 
városban is folynak programok. A ren-
dezvénynek minden évben van egy vá-
lasztott vezérelve, témája, melyek köré 
az egyes programok szerveződnek. 
Ilyen fő motívum volt a rendezvény 
története során a konyha, az emléke-
zet, a  művészet, vagy a nő szerepe a 
judaizmusban. Idén a program közép-
pontjában az átvitt értelemben vett 
hidak, kapcsolódások lesznek – szá-
munkra ez a téma különösen kedves, 

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga: „Kis zsinagóga”-ként is ismert, romantikus stílusú épület. Tervezője Otto Wagner, a bé-
csi szecesszió vezető alakja. Fotó: Hajnal Ágnes

Kazinczy utcai zsinagóga. Fotó: Hajnal Ágnes
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egyrészt, mert eleve rengeteg határon 
túli kapcsolatunk van, sok tematikus 
utat és zarándoklatot is szervezünk a 
külhoni területekre; másrészt, mert 
ez évben Kolozsvár és Budapest zsidó 
kultúráját, kapcsolódásait szeretnénk 
összekötni és bemutatni a nagyközön-
ségnek. Kolozsvár idén az Európa If-
júsági Kulturális Fővárosa címet viseli, 
és a Kolozsvár 2015 program kereté-
ben látjuk vendégül a várost, valamint 
ők is fogadnak tőlünk egy fesztivált. 
A másik partnere a kolozsvári témájú 
együttműködésünknek Kolozsvár pol-
gármesteri hivatala. Azáltal, hogy Bu-
dapesten megelevenedik a kolozsvári 
zsidóság miliője, Kolozsvárra pedig fő-
városi zsidó kulturális produkciók jut-
nak el, ténylegesen egy fontos kulturá-
lis híd pilléreivé válnak a települések.

Európai Zsidó Kulturális Útvonal / Th e European 
Routes of Jewish Heritage

A zsidó kulturális örökség kiemelt európai emlékeit – köztük zsinagó-
gákat, rituális fürdőket, temetőket, zsidónegyedeket, múzeumokat – érintő 
kulturális útvonalat 2005 decemberében az Európa Tanács „Fő kulturális 
útvonalként” ismerte el. Az útvonal célja, hogy a nagyközönség számára el-
érhetővé és megismerhetővé tegye a zsidó kulturális kincseket. Az Európai 
Zsidó Kulturális Útvonal fejlesztője és projektgazdája az European Associ-
ation for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage / 
Európai Szövetség a Zsidó Kultúra és Örökség Megőrzéséért és Terjeszté-
séért. A szövetség kiemelt nemzetközi rendezvénysorozata az Európai Zsi-
dó Kultúra Napja, mely az Európai Zsidó Kulturális Útvonal desztinációival 
számos közös ponttal bír.

Az Európai Zsidó Kulturális Útvonal két fő útja:

1.) Architectural Modernism in European Synagogues / Építészeti mo-
dernizmus az európai zsinagógákban

2.) Közép- és Kelet Európa fa zsinagógái
Érintett országok: Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Francia-

ország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Svájc.

Nemzetközi ernyőszervezet: European Association for the Preservation 
and Promotion of Jewish Culture and Heritage / Európai Szövetség a Zsidó 
Kultúra és Örökség Megőrzéséért és Terjesztéséért

A  Szövetség nemzetközi hálózatokkal rendelkező szervezetei: B’nai 
B’rith Europe, Red de Juderias de España – Caminos de Sefarad, 2012 júniu-
sa óta: European Council of Jewish Communities (ECJC)

Honlap: jewisheritage.org

Budapesten az Európai Zsidó Kulturális Útvonalnak két desztinációja 
található: a Kazinczy utcai zsinagóga, valamint a Hősök temploma – mind-
kettő az Építészeti modernizmus az európai zsinagógákban útvonal része.

Magyar kapcsolattartó:
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület – Deák Andrea
1065 Budapest, Révay utca 16.
www.mazsike.hu

Európai Zsidó Kultúra 
napja

A  Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület 1999 óta – a kezdetek-
től – évről-évre csatlakozik az Eu-
rópai Zsidó Kultúra Napja esemé-
nyeihez országszerte megvalósuló 
programsorozattal. A  jeles napot 
Európa 29 országában ünneplik a 
zsidó kulturális örökségből ízelí-
tőt nyújtó ismeretterjesztő, város-
ismereti és szórakoztató progra-
mokkal, melyek minden évben egy 
adott téma köré épülnek. Ezeken 
az alkalmakon az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek a zsidó vallással, 
a  zsinagógák berendezési tárgyai-
val és építészeti világával, az ünne-
pekkel, a zsidó közösségi élettel és 
kultúrával. 2014-ben a 15. Európai 
Zsidó Kultúra Napján a programok 
központjában a nő judaizmusban 
elfoglalt helye állt, az idei alkalom 
kiemelt témája pedig a „hidak” 
lesznek.
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Bábeli adományok
Levelek Búzás Hubának*

2007. június 13.
… Az ismeretelméleti gondok sokkal 

súlyosabbak annál, hogysem Gorgiász-
szal válaszolni lehetne rájuk. Most ol-
vasom Aldous Huxley-t (Előadások az 
emberről, Kairosz K., 2006), aki nagyon 
is tudatában volt nemcsak az állati, de 
az emberi érzékelés korlátozottságának, 
másfelől viszont a nyelvi szimbólum-
alkotás „rendteremtő” szerepének is, 
e hálónak, amelyet az ember megisme-
rés címén előszeretettel vet ki az isme-
retlen (vagy jól-rosszul ismert) valóság-
ra. E megfogalmazásban már talán az is 
benne van, amit Huxley a fönti abszt-
rakciós képesség előnyeit nem tagadva 
a fogalmiságra való törekvés veszélyé-
nek tart: „szörnyű és tulajdonképpen 
felfoghatatlan, hogy az ember mindig 
jelképekből készült füstfüggönyt húz 
a világ és maga közé”. A  puszta teóriá-
nak e kritikusáról mindjárt eszembe jut 
Domokos Mátyás, aki szintén a maga 
elmélet-ellenességét hangoztatta. Bár 
nem volt sem misztikus, sem zen budd-
hista vagy ezek méltatója, mint Hux-
ley. Egyet azonban tudott: a  tényekkel 
szemben csakis a szerénység, tapasz-
talás, intuíció juttathatja valahová az 
embert. No meg a hajlandóság fölisme-
réseinek megbeszélésére. A beszélgetés 
létteremtése. Azt hiszem, ez a lényeg 
(ha van ilyen) a megismerésben is. Az 
ismeret a teremtés kollektív akciójának 
csupán mellékterméke. Viszonylagos, 
állandóan módosuló és feltételes valami. 
Feltétele pedig egyszerre etikai és kom-
munikációs: a  Másik megértésére való 

törekvés. Az együttérzés. Megjegyzem, 
hogy Huxley ez utóbbit a nagy és teljes 
műalkotások kritériumának tartja, de – 
s ezt már én teszem hozzá – talán min-
den szellemi produkciónak is velejárója.

Végezetül: lehet, hogy, à la Gorgi-
ász, nincs semmi, de mégis lehetséges 
valami (és akkor már e valami megis-
merése is) az alkotás folyamatában és 
révén. Bár úgy tudom (nemrég olvas-
tam Heller Ágnesnek a Genezis-ér-
telmezések történelmi párbeszédét 
áttekintő s e diskurzusba önérzetesen 
beleszóló könyvében), hogy Isten sem a 
semmiből teremtett. Már neki is meg-
adatott valamiféle tochuwabochu. Ilyen 
katyvasz mindenkor és számunkra is 
(nyersanyagnak?) rendelkezésünkre áll. 
Tulajdonképpen még csak nem is pa-
naszkodhatunk. Nem volt jobb a dolga 
az Öregúrnak sem. Ő is a legjobb vilá-
got akarta megteremteni. (Vagy talán 
teremtette is?) Az is igaz, hogy aztán 
már nem nagyon dicsekedhetett vele.

Ne csüggedj, Öregfi ú, és légy kitar-
tó! Nem olyan nagy baj, ha megírod leg-
nagyobb versedet! (Legföljebb pihensz 
utána egy kicsit – az újabb legnagyob-
big.) Barátsággal üdvözöllek: Pali

2007. augusztus 28.
Kedves Huba! Mi aztán jól beúsz-

tunk Gorgiász varsáiba! Azt hiszem, 
bennünket is megfogott a vén ravasz. 
Most aztán igyekezhetünk, hogy ki-
szabaduljunk a hálójából. Én is, Te is.

Ami engem illet: túlságosan is in-
gerülten reagáltam múltkori levelem-

ben A nemlétezőről elmélkedő szofi sta 
fi lozófi ájának „frivol szkepticizmusára”, 

„merev s ugyanakkor szegényes logi-
káját” nem átallottam a létigével való 

„játszadozásnak” nevezni. Leveled nyo-
mán (s  Gorgiász nyomába eredve) be 
kell vallanom, hogy ma már egy kicsit 
másképpen vélekedem róla – de en-
nek sem fogsz maradéktalanul örülni. 
A  korábbi véleményemtől való elmoz-
dulás ugyanis egy kicsit (s ismét) szem-
beállít a felfogásoddal. (Ha sikerül ál-
láspontomat érthetően kifejtenem, ezt 
mindjárt tapasztalni is fogod.)

Mindenekelőtt itt a kérdés: hány 
Gorgiász létezik? Szerinted, kedves 
Huba, kettő. Egyfelől a természetböl-
cselő áll („akinek mindent tagadását” 
saját bevallásod szerint hozzám hason-
lóan ítéled meg, akit tehát legalábbis 
némi távolságtartással szemlélsz), vele 
szemben azonban kiemeled „a  beszéd 
mindenhatóságát hirdető rétort”, akit 

„tisztelsz” s egyenesen a „szemantika 
főpapjának” nevezel. Lehet, hogy két 
Gorgiász létezik (bár Adamik Tamás 
az egy mellett teszi le a voksát Antik 
stíluselméletek /Seneca K., 1988/ című 
munkájában, valószínűleg közös forrá-
sunkban). Nézőpont kérdése. Bevallom, 
ebben én inkább Adamik nézete felé 
hajlok, s vele együtt „Gorgias életművét 
egységes egésznek tekintem”. Nézőpon-
tom azonban sajátos, eltér az övétől is: 
Gorgiász természetfi lozófi ájában (is) 
inkább a szónoki teljesítményt látom. 
A  szónoki nagyot akarást. (Saját tere-
pén „legyőzni” a fi lozófi át.) A retorikai 

* Levelek a szerző Bábeli adományok c. könyvéből (Napkút Kiadó 2011).

Fotó: Kállay Kotász Zoltán
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eszközök, a  gorgiászi alakzatok, leg-
alábbis a Sextus Empiricus-féle tolmá-
csolásban, szembetűnőek. Talán nem 
is más ez a bölcselet, mint az új „tudo-
mány”, a  szofi sta retorika hajtásainak 
a parmenidészi metafi zika törzsébe 
való oltása. A  „mindent bebizonyítani” 
képességének az eufóriája. A  „semmi 
sem létezik” nihilista (most már meg-
engedem: bizonyára megszenvedett) 
következtetése e törekvésnek azonban 
nem egyetlen termése. (Eddig én is így 
hittem.) Most azonban már a hozzá 
vezető utat is észre kell vennem: a  ta-
pasztalati világgal szembeállított létező-
nek a megismerés szempontjából vett 
paradox voltát, antinómikus jellegét. 
Ez pedig legalább annyira eltávolítja a 
mozdíthatatlan parmenidészi van-tól, 
mint amennyire közelíti a hérakleitoszi 
folyton változóhoz. Ez szintén ered-
mény, az előbbinél nem is kisebb.

S ha már itt tartunk, nem tudom, 
kedves Hubám, észrevetted-e, hogy 
Petőfi  is A  nemlétezőről logikáját, 
a  fokozásos szerkesztést alkalmazza 
utolsó versében, a  Szörnyű időben. 
Hasonló a két szöveg felépítése.

Gorgiász: „…az első az, hogy sem-
mi sem létezik; a második, hogy ha lé-
tezik is valami, az megismerhetetlen 
az ember számára; a harmadik, hogy 
ha megismerhető is, kifejezhetetlen 
és más emberrel közölhetetlen.”

Petőfi : „…Egy szálig elveszünk-e 
mi? / Vagy fog maradni valaki, / Leírni 
e / Vad fekete / Időket a világnak? / S ha 
lesz ember, ki megmarad, / El tudja e 
gyászdolgokat / Beszélni, mint valának? 
// S ha elbeszéli úgy, amint / Megértük 
ezeket mi mind: / Akad-e majd, / Ki 
ennyi bajt / Higgyen, hogy ez történet? 
/ És e beszédet nem veszi / Egy őrült ré-
mülésteli, / Zavart meséjének?”

Nyilvánvaló a hasonlóság – kette-
jük közül valamelyik tanult a másiktól 
némi kis retorikát, az biztos!

Visszatérve Gorgiászra, most már 
nyelvfi lozófi ájára, szembetűnő az is, 
hogy a szónoklás művészetét valóban 
művészetnek tekintette, s  mint ilyet, 
nem kívánta az „igazság” követelmé-
nyével szembesíteni. (Platón Gorgiá-
szának Szókratésze [!] meg is rója ezért 

– a művészetet az utánzás utánzásának 
tekintő idealista Platón szemszögéből 
joggal.) Mi azonban, akik természete-
sen másképp tekintünk a művészetek-
re, másképp értjük Gorgiász szavait 

is (immár a Helené magasztalásából 
véve az idézetet). „…egyetlen beszéd 
nagy tömeget gyönyörködtetett és 
győzött meg, mert művészien volt 
megírva, bár nem az igazságot mond-
ta.” Gorgiász, jóllehet természetfi lozó-
fi ájában a szavakat ő is a külső dolgok 
jeleinek tekintette, itt már elszakad 
a referencialitás igényétől, a  hatást 
nem a külvilág tényeinek való objek-
tív megfelelésen, hanem a szöveg el-
rendezésén méri. Ez mai nyelvészeti 
megfogalmazásban a közlés (jakobso-
ni) poétikai funkcióját jelenti. Egyúttal 
annak kívánalmát is, hogy a különböző 

„műfajokat” más-más szemmel nézzük.
Talán ez az a rés, ahol (közös meg-

egyezéssel) kihátrálhatunk a „gorgiá-
szi” csapdából. Én készséggel belátom 
Gorgiász, a  rétor nagyságát (s  fi lo-
zófi ájában is), Te pedig nyugodtan 
elismerheted, hogy a vak is gyönyör-
ködhet a költészetben, még akkor is, 
ha a színekkel kapcsolatban csak más 
érzékterületekről származó ismeretei, 

„szinesztéziás” benyomásai lehetnek, 
vagyis képzetei és fogalmai e téren 
enyhén szólva is hiányosak. A  gyer-
mekekhez hasonlóan, akik tapaszta-
lat dolgában gyenge lábakon állnak 
ugyan, vékony szótárral rendelkeznek, 
de némely begyöpösödött felnőttel 
szemben van egy nagy előnyük (ami 
máris kettő, sőt három): a  játékosság 
s az ebből fakadó nyitottság és krea-
tivitás. A Th omas Mann-i anticipálva 
tanulás lehetősége, a  jelentésbeli „hé-
zagok” befoltozásának a képessége.

Ilyen a bennünk élő gyermek is. 
Nem szabad csüggednünk hát! Talán a 
női lélek „liános dzsungele” előtt állva 
sem. S  bár ennek szövevényébe, némi-
képp fáradva, már nem mennék bele, 

egy-két idevágó részletet azért idézek, 
főleg Montaigne esszéiből: „Talán köny-
nyebb végleg lemondani az egész női 
nemről, mint valamennyi kötelessé-
günket híven teljesíteni a feleségünkkel 
szemben.” (II. könyv, 33. fejezet) E kije-
lentése miatt André Gide el is marasz-
talja, s joggal az írót („amiből egyáltalán 
nem következik, hogy ő valamennyit 
teljesítette volna. A nőket nem becsüli 
valami sokra…” stb.). A költőkről azon-
ban (Mon taigne- nek) nincs egy rossz 
szava sem. Legyünk büszkék rá, ked-
ves Hubám, már csak azért is, mert 
egy mai költőnek e téren nehezebb a 
dolga. (Igaz, hogy többet is kaszálhat.) 
Montaigne még a hagyományos női 
szerep alapján beszélhetett („Elég, ha 
[…] nem szorulnak tolmácsra, amikor 
udvarlásunkat hallgatják.”). A  mai nők-
nek azonban nem elég, „ha a tulajdon 
természetes kincseiket érvényesítik”. 
Számolni velük ma már ezeken túl is 
muszáj. Arról nem is beszélve, hogy 
költő, nagyvonalúan (Mon taigne fölve-
tését követve), nem mondhat le róluk. 
Neki „navigare” a nőben is „necesse 
est”. Mindezen okosságok leveled, vala-
mint Székács Verának és Réz Pálnak a 
műfordító Réz Ádám életművét ápoló 
s felmutató könyve (Réz Ádám emléke-
zete, Európa K., 2007) nyomán jutottak 
eszembe, az idézeteket is ennek szemel-
vényeiből merítettem.

Remélem, segítségedre lesznek 
majd az amazonokkal vívott háborúid-
ban, hozzájárulva, hogy napjaid most 
már nyugalomban teljenek. S  békes-
ségre jutván a világgal és önmagaddal, 
talán azt is megengedheted magadnak, 
hogy barátodra is gondolj néha-néha, 
megajándékozva őt egy-egy hanyagul 
leszakított leveleddel! Vale: Pali
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magyar–történelem szakán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses középiskolai tanári dip-
lomát szerzett. Előbb a TIT Budapesti Szervezetében szervezőként dolgozott, majd a 31. 
sz. Szakmunkásképző Intézetben, illetve a Vas utcai Kereskedelmi Szakközépiskolában 
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Ötödik-hatodik mélypont
Részlet az „Osztályharc” című 

pedagógiai szociográfi ából

Ötödik-hatodik mélypont az el-
múlt négy évből. Majdnem elkezdtem 
számolni, hogy valójában hányadik is, 
mert mintha hatnál is több lenne, de 
hát ez aztán már mindegy, valójában 
azért mégsem, hiszen ebből a műfaj-
ból alighanem mindannyiunknak van 
valami határértéke, ahonnan nincs 
tovább, ahonnan nem lehet a korábbi 
módon kikecmeregni, esetleg mene-
külni kell, esetleg ágynak dőlni.

A  tanév persze megy tovább, hi-
szen megy tovább, csak valahogy itt a 
vége felé mintha némileg védtelenebb 
volnék. S olyan fájdalom közeli szorí-
tás volt belül a hétvégén. Pedig nem 
nagy ügy, ami történt. Csütörtökön 
Misi és Robi hangoskodtak a regge-
li felvonuláskor, mint szinte mindig, 
Sára, az ügyeletes tanárnő csendre 
kérte Misit, Misi visszabeszélt, Sára 
nem kezdett veszekedni, nem szokott, 
talán nem is értette Misi utolsó mon-
datát, hogy ő itt azt csinál, amit akar, 
ellenben István meghallotta, s  behí-
vatott bennünket az irodába. Nagy 
kiabálás volt, Misi ne képzelje, egy 
pillanatra sem, hogy azt tehet, amihez 
kedve van, mert majd nem lesz balla-
gás, meg nem maradhatnak itt egy na-
pig sem, Robi magyarázkodott, hogy 
ő meg sem szólalt, de hát neki van 
épp elég a rovásán, szóval nem lett 
felmentve. Én ilyenkor csak ülök és 
hallgatok, ez egyfajta munkamegosz-
tás, mondhatnám a módszert üllő és 

kalapácsnak, hogy már valami vidám 
is keveredjék ide, ez a módszer a Mo-
hácsi testvérek találmánya volt, hogy 
addig kell szorongatni az iskolákat, 
innen is, az oktatáspolitika és a tör-
vénykezés felől, onnan is, a  civil jog-
védelem, feljelentések felől, amíg az 
iskola nem idomul a követelmények-
hez. Nos hát mi már ilyen kalapács-
csal formált intézményben másoljuk 
a modellt, némi módosítással, István 
képviseli a szigort, az engesztelhe-
tetlenséget, a  büntetéseket, a  szülők 
behivatását, a  számonkérést (amiből 
persze csak végső esetben, kiúttalan 
helyzetben lesz valódi intézkedés, 
magántanulói száműzetés például), 
szóval zuhog a kalapács, de valójában 
nem fájdalmat akar okozni, hanem 
azt a erőt (hangerőt) képviseli, amit 
a gyerekek otthonról jól ismernek, 
s  épp ezért respektálnak is. Ameny-
nyire helyzetük, lelkük állapota, az 
otthoni viszonyok engedik. A  mi ré-
szesedésünk, osztályfőnököké, hogy a 
részletekkel bajlódjunk, hogy a csen-
desebb hang is hallható legyen, hogy 
alkudozzunk, magyarázzunk, kérdez-
zünk, meghallgassunk, beszélgessünk. 
(Nem megoldás ez, nem is akar annak 
látszani, a  megoldatlanságra valami 
kezelési mód.) Jött hát aztán ez a be-
szélgetés, épp három órám volt velük 
egymás után, az osztály is tudta, mi 
következik, nem először zajlik le ez 
a szertartás, hogy mondom, miután 

már megvolt az ütközet, mit is kezd-
jünk magunkkal, miről is volna szó, 
ez az érzelmi föloldás és a lelki kötés 
helyzete. Hol találékony vagyok, hol 
kevésbé, hol csend lesz, olyan meg-
rendülésszerű, hol meg veszekedés, 
értelmetlen és hiábavaló, hiába igyek-
szem. Nem is tudom, mi volt itt az ige, 
az mindig adódik valahogy, minden-
esetre Karolina közbeszólt, a  legele-
jén, amikor még emésztették a hírt, 
a  fenyegetések hírét, hogy úgyse rúg-
ják ki őket, úgyse rúghatják ki őket. El 
kellett hallgattatnom Karolinát, így 
hát jött egy kis kiabálás, hogy értse 
már meg, nem tréfa az, amiről szó 
van, amit Misi, Robi a folyosón mond, 
mindenki füle hallatára, s  idéznem 
kellett, szó szerint, másként nem hat, 
s hogy Misi végigpofozza az ötödike-
seket, hogy mit művelnek biológián, 
éneken, az botrány, az minden határt 
megsért, az az iskola felszámolása, 
ne hogy már üres fenyegetés legyen, 
amiről szó van, s  közben persze egy-
re jobban kell azt is éreztetnem, hogy 
én azonban nem fenyegetni szeretnék, 
s  még kevésbé a fenyegetést beválta-
ni, Karolina úgy hátrál (jól van, értem 
na, abbahagyhassa a kiabálást), hogy 
az most épp valódi fegyverletétel. 
Folytathatom a fejmosást. Valahogy 
mindig a jövőjüket hozom szóba, 
mindenféle változatban, de csak vo-
nakodva, zavartan, mert a huhogást 
magam se szeretem, s aztán jön a sze-
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mélyesség, a magam gondja, a felnőtt-
ség dolgai, a viszonosságok, az iskolai 
viszonyok újratárgyalása, hogy a mi 
csatáinknak nem mi vagyunk a győz-
tesei, ilyesmi, ami épp adódik. A Robi 
egyszerre csak közbeszól, hogy jól 
van már, elege van ebből, nem bírja, 
neki, ha így beszélek, mindig sírhat-
nékja támad. És szinte vallomást tesz, 
kicsit zavartan, kicsit dadogva, áll is 
föl közben, hogy ilyenkor az életére 
gondol, s megy Misi mellé, gondold te 
is végig, meg kellene változnunk. De 
tényleg. Az osztály közben vihog, ne-
vetgél, minden mondattöredék után 
még jobban, hiszen a komikuma el-
lenállhatatlan, ez itt most bűnbánatot 
gyakorol, és tök komolyan, ilyen még 
nem volt, s  hogy majdnem sír, haha-
ha, ez már tényleg komédia, a nevetés 
azonban Robit cseppet sem zavarja, 
hiszen érzi, hogy ez megértő, feloldó, 
zavart, elismerő nevetés.

Most persze jó lenne megáll-
ni, kicsit félrevonulva sírni, elsiratni 
magunkat, s talán ez látszik is rajtam, 
hogy mit tennék, ha tehetném, de 
az óra megy tovább, az eset követ-
kezménye, hogy elúszik a három óra, 
végigbeszélgetjük, s  ha elakadnék, ki-
kapaszkodnék az irodalom vagy a tör-
ténelem felé, csak megszólal a kunye-
rálás újra és újra, hogy beszélgessünk 

még. S  beszélgetünk, holott ebben a 
műfajban nem vagyok valami jó, nem 
hiszem, hogy érdekesek a története-
im, nincsenek is történeteim, gyorsan 
szétfoszlanak, ha valamiért mégis 
mondom, hitetlenül, félszegen, adom 
elő őket, kissé provokálva a másik 
ásítozását, akár felnőttekről, akár gye-
rekekről van szó, s egy-egy elbeszélés 
után szorongat az érzés, hogy ez most 
mire volt jó, megint mertem vizet a 
lyukas vödörrel, szégyen, annyira kel-
lene az önfeledtség, hogy sugározzon 
valami belső bizonyosság magam fe-
lől (talán ebből a kétségből fakad az 
írás), de hát nincs.

A  harmadik órán aztán egyszer 
csak átszakad a gát, az a kis szivárgás, 
ami a róluk való írás ügyeként került 
szóba kérésként egyik-másiktól a 
közelmúltban, Robitól, Cintiától, az 
most egyszerre csak közös kérés lett, 
amit talán épp a hallgatásom váku-
uma is gyorsított, írjak hát róluk egy 
könyvet, százezret is adok érte, kia-
bálta valamelyik, de ne személyesen, 
hanem úgy máshogy, mondta Bori, 
olyan nincs, az semmi, így hát még 
szavaztunk is, ki vállalja, hogy róla 
is szóljon ez a könyv, személyesen, 
saját nevén, mindenkinek fent volt a 
keze, már címe is van, teszem hozzá, 
Osztályharc, az frankó, mondja Re-
gina elégedetten. S  hogy mikor írom 

már, mennyi idő kell hozzá, hát egy év, 
mondom (legalább nem fognak nyag-
gatni az évzárón). De különben, írtam 
már rólatok, már könyvben is olvas-
ható, és a farsangi darab is rólatok 
szól, persze, igen, de az más. Így hát 
ezekre a sorokra immár teljes felha-
talmazást szereztem, noha eszembe 
sem jutott, hogy erre sor kerülhet.

Közben próbálom elérni a szülő-
ket, hogy jöjjenek be, ez volt István 
kérése, nem tudom elérni őket telefo-
non, csak üzenek. Misi pénteken nem 
jött iskolába, valahogy azért erre szá-
mítottam, amikor túl nagy a feszült-
ség, máskor is maradt már otthon, 
a  szülők se érkeznek, így hát tanítás 
után kikanyarodtam a telep felé. Robi 
ugyan azt ígérte, hogy megvár ötödik 
óra után, de hazarobogott, bejelentve 
az érkezésemet, s el is szelelt, hogy ne 
legyen túlságosan kéznél, még pórul 
is járhatna. Az anyja legalábbis így 
értette a fi a gyors távozását. Köny-
nyű egyetértésen vagyunk, talán a 
bizalom van meg hozzá, talán a be-
állítódása segít, mindenesetre sosem 
fordult még úgy vele a sor, mint már 
nem egyszer, másokkal, hogy megbe-
szélni jöttem valami gondot, aztán el 
kellett szenvednem a tanári fajtámra, 
az összes kollégámra, az összes ci-
gányra, az egész világra szórt átkokat.

Mint ahogy a folytatásban történt, 
kifelé tartottunk Robi anyjával, ki-
kísért, s  jött befelé éppen Misi anyja, 
s  alighanem könnyelmű voltam, fi -
gyelmetlen, egyszerűen csak kedvező-
nek tűnt a helyzet, itt van mellettem 
az egyik fél, támogatólag, kíséretül 
apróságok, akik örülnek a Géza bácsi-
nak, hát akkor nincs szükség semmi 
óvatoskodásra, s  amúgy sem drámai 
bejelentésről van szó, csak invitálás-
ról, ami tulajdonképpen nem fenye-
getés, hiszen hányadik iskolai útja ez 
már Ritának a fi a miatt, s különben is 
tudja, minden nap átéli, hogy milyen 
nehéz a Misivel, mennyire könnyen 
elveszti a fejét, szóval mondanám, 
de Rita félbeszakít, s  több percig tar-
tó ordítozás, átkozódás következik, 
melyet itt sajnos nem áll módomban 
idézni, noha egyszer erre is sort kelle-
ne keríteni, amit én nem gépelek ide 
be, az lényegében tömény szexuális 
mocskolódás volt, az igazgató és min-
den tanár vonatkozásában, aztán egy 

Jelenet a nagy erdőtakarítási akcióból
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külön szál, mely magában véve elég 
érdekes, az anya különös viszonya ka-
masz fi a nemi zavaraihoz, hogy tudni-
illik, azokat nem abajgatjuk, azt a sok 
ilyen meg olyan lányt, akik az ő fi át 
ostromolják (természetesen a közön-
ségesség nem állt meg a fi a méltósá-
ga kedvéért sem, még rémesebb volt, 
rémesebbnek hatott, mint a tanárok 
gyalázása, ha lehet ilyen különbséget 
tenni egyáltalán), csak amikor az ő 
fi a ezt az ostromot viszonozza. Azért 
sajátos ez a tétel amúgy, mert Misi 
sosem volt a lányok érdeklődésének 
a tárgya, noha túl vagyunk már a tőle 
való durva idegenkedés stádiumán 
(testes fi ú, ápoltsága néha hiányos 
volt), legyeskedéséért nem neheztel-
nek eleve, valamelyest javult a fi ús 
ázsiója, de még mindig inkább nega-
tív tartományban van. Hogy miként 
látja saját fi át akár még dühödt indu-
latában is lányok csodájának, azt alig-
hanem csak az magyarázhatja, hogy 
az elsőszülöttje épp fi ú, s  utána csak 
két lánya született. (A  nagyobbikat 
már tanítom, s  olyan szelíd, mintha 
vajból volna. Nem hallottam még egy 
hangosabb szót sem tőle. Igaz, csen-
desebbet is ritkán.) S épp a napokban 
erősítette meg a cigány közösségekről 
köztudott ismeret helyi érvényességét 
egy kolléganőm, a  két testvér gyer-
mekről beszélgetve, hogy a Marika 

és a Jóska helyzete teljesen más a 
családban, a  nagyobbik, a  fi ú bármit 
megcsinálhat, nincs számonkérés, 
a kisebbik, a lány, már egy hármasért 
is komoly büntetést kap, ez persze 
furcsa, hiszen ebben a családban az 
iskola kitüntetetten fontos, egyházi 
kapcsolataik is elég erősek, de úgy lát-
szik, erős lelki örökség, hogy a fi ú és a 
lány az más.

Folyt tehát a tombolás, teljes 
hangerővel, az egyetlen közbeveté-
semre, hogy mindezt mivel érdemel-
tem ki, olyasféle válasz érkezett, egy 
pillanatnyi megtorpanással, hogy az 
meg még nevetségessé is tett, még 
ha akaratlanul is, hiszen a durvaság 
visszavonva is kínos. Ő tehát nem jön 
be, tesz a ballagásra is, meg mindenre 

és mindenkire. Közben a kiabálás ér-
deklődőket csalt a közelbe, férfi  is volt 
köztük, a helyzet eleinte csak szörnyű 
volt, de lassan kezdett kényelmetlen-
né is válni, hiába mondta mellettem 
a Robi húga tán, hogy szegény Géza 
bácsi, ez itt már kevés volt, valakinek 
le kellett volna ordítania Ritát, de erre 
Robi anyja nem vállalkozott, noha 
próbált volna vele szót érteni, s kitar-
tott fi a kritikája mellett, én nem vál-
lalkozhattam, sosem bocsátotta volna 
meg, ez lett volna a minimum, s ennél 
még ott helyben sokkal rosszabbul is 
járhattam volna, a telepen nincs helye 
az önérzetnek, a  közelebb jövők pe-
dig nem érthettek semmit, így hát szó 
nélkül eloldalogtam.

Lett ebből két nap depresszió, 
Géza, te erős vagy, mondják a kollé-
gák, Sárának az a baja, hogy nem le-
het megszabadulni ezektől a történe-
tektől egy pillanatra sem, noha ő nem 
a támadásokra gondol, hanem csak 
a szükséggel, a  nyomorúsággal való 
szembesülésre, a  segítő beavatkozás-
ra. Én valóban addig izgatom magam 
ilyesmivel, amíg valami rajtam múlik, 
ha tehetetlen vagyok, tudok eltávolí-
tani. De az agresszió az más, az a lélek 
legbensőbb tereit dúlja fel, az egy ne-
hezen gyógyuló seb. Otthon néhány 
napig halottan járok-kelek ilyenkor.

Hétfőn még elmesélem Istvánnak 
a fejleményeket, megegyezünk abban, 
hogy Misi nem bűnhődhet duplán az 
anyja miatt, hisz eleve miatta bűnhődik. 
Aztán megérkezik a két anya, nyugod-
tan, békében, Rita bocsánatot kér, hogy 
nagyon sajnálja, de annyi baj van ott-
hon, Istvánnal is csendes ígéretek, hogy 
megértették, megértik, ez az utolsó fi -
gyelmeztetés, igen, jogos, felsóhajthat-
nék, de még elárulnám magam.

TAKÁCS GÉZA (Pápa, 1953.) magyar-történelem szakos tanár. A Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolán végzett Szegeden, 1976-ban. 1981-ben kapott történelem szakos diplomát a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az idejét javarészt különböző iskolákban 
töltötte. Harminc éve ír mindenfélét mindenfelé, az Alföldtől, a Hajdú–Bihari Naplótól és a 
régi Mozgó Világtól az Új Könyvpiacig, az Iskolakultúráig és a Kommentárig. 2003-ban je-
lent meg az Önkonet gondozásában Iskolapróza Egy szabad iskola problémái című könyve, 
majd Kiútkeresők. A cigányok iskolai reményei címmel 2009-ben jelent meg szociográfi ája 
a Magyarország felfedezése sorozatban. Szerkesztette a Taní-Tani című alternatív pedagógi-
ai folyóiratot, s Iskolakép címmel volt egy rövidéletű saját folyóirata. Jelenleg a monori Kos-
suth Lajos Általános Iskola tanára. 2013 áprilisától az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője.

Jelenet a nagy erdőtakarítási akcióból



Stratégiai konferencia 
a közösségi szemléletű gazdaságfejlesztésről

Megkezdődött 
a Helyi termék éve fórumsorozat

A Nemzeti Művelődési Intézet 2015. 
március 30-án országos konferenciát ren-
dezett „Cselekvő közösségek – Önfenntar-
tó társadalom – jövőképek, szakmai kihí-
vások, jó gyakorlatok” címmel – a rangos 
szakmai tanácskozás immár az ötödik volt 
a Művelődési Intézet stratégiai konferen-
ciáinak sorában. Az előadások a közösségi 
élet, közösségi művelődés, valamint a tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés összefüggéseit 
vizsgálták, megvilágítva a szakma által kí-
nált innovációs lehetőségeket, s  bemutatva 
a hazánk és a Kárpát-medence magyarlak-
ta területein megvalósult jó gyakorlatokat. 
A  rendezvény előadói voltak többek között 
Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kulturális Államtitkársága 
kultúráért felelős helyettes államtitkára, dr. 
Mezei Dávid Csaba, a  Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkára, valamint Molnár 
György, a  Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
nemzeti integrációs és Kárpát-medencei há-
lózatfejlesztési igazgatója is.

Egyre népszerűbbek a hazai vásárlók körében is a 
helyben termelt és helyben készített portékák, a terme-
lői piacok és a helyi termék-védjegyek száma az elmúlt 
években jelentősen gyarapodott. A magyar vásárlók há-
romnegyede fontosnak tartja, hogy a lakóhelye közelé-
ben állítsák elő a megvásárolt élelmiszert, ugyanakkor a 
helyi piacokon árusított termékekkel kapcsolatban se-
lőfordul, hogy vásárló bizalmatlan. A Földművelésügyi 
Minisztérium a termelők és fogyasztók közötti szoro-
sabb kapcsolat elősegítéséért is nyilvánította a 2015-ös 
évet a Helyi termék évének.

A  Helyi Termék Éve program egyik kiemelt célja, 
hogy a helyi termékeket gyártók szakmai ismerteti bő-
vüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak. Ennek érde-
kében a Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Művelődé-
si Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-

rával közösen a termelők számára szakmai fórumokat 
szervez az ország számos pontján 2016. március végéig.

A fórumok során a szakemberek előadásokat és
kerekasztal beszélgetéseket tartanak vállalkozóknak, 

kis- és őstermelőknek. A rendezvényeken nem pusztán 
említést tesznek a helyi értékekről és portékákról, de a 
termelők maguk mutatkozhatnak be és népszerűsíthe-
tik termékeiket. A  fórumsorozat nyitó rendezvényére 
április 21-én került sor Szegeden.

A tanácskozás nyitó előadását Závogyán Magdolna 
kultúráért felelős helyettes államtitkár tartotta

A cselekvő közösségek konferencia 
szakmai közönsége

Závogyán Magdolna helyettes államtitkár asszony 
és Polyák Albert az NMI megbízott főigazgatója

Molnár György igazgató 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
képviseletében előadott a közös-
ségek össznemzeti dimenzióiról

Hajdúnánás polgármestere, 
Szólláth Tibor Zoltán

a nánási portékáról beszélt

Bosnyák Attila András Martonfa polgármestere 
és Spirk Nikoletta módszertani referens



Szabó László, az NMI Hajdú-Bihar Megyei Irodája módszertani 
referensének a váncsodi kapunyitogatón készült képe
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A Nemzeti Kulturális Alap
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