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A környezettan mint komplex 
tárgy oktatásának 

szükségessége és módszerei
SZABÓ MÁRIA

Vitathatatlan tény, hogy napjainkra a környezetvédelem, a környezettan, és kör
nyezetgazdálkodás az egyik legfontosabb gazdasági, társadalmi és politikai té
nyezővé vált. Az olyan fogalmak, mint a környezetpolitika, fenntartható fejlődés, 
környezeti menedzsment (management), stb. -  amelyek pár évvel ezelőtt még 
csak a szakemberek előtt csengett ismerősen -  mára már szinte az egész 
emberiséget érintő fogalmakká nőtték ki magukat. Egyre inkább közismert az is, 
hogy a környezet- és természetvédelmi alapismeretek az emberi általános mű
veltség szerves részévé váltak.

Tisztában kell lenni azzal, hogy a korszerű szemléletű ökológiai alapokon nyugvó kör
nyezettudományi (környezetvédelmi) és természetvédelmi oktatásnak hazánkban kevés 
a hagyománya. Ezért különösen szükséges, hogy az egyes, helyi kezdeményezések mi
nél szélesebb körű és alaposabb szakmai kontroll mellett valósuljanak meg. Aligha van 
nálunk olyan felsőoktatási intézmény, amelynek a környezettudomány valamennyi ágára 
élvonalbeli szakemberei vannak. Ezért a különböző egyetemek és főiskolák egymás se
gítségére vannak utalva. Ma van annak ideje, hogy valóban korszerű, új szemléletű kör
nyezeti -  környezetvédelmi képzést valósítsunk meg a közoktatás minden szintjén (6). 
Ennek érdekében első lépésként olyan tanárok képzése a cél, akik alkalmasak a tárgy 
színvonalas oktatására, vagyis a tanárképzés területén kell az első lépéseket megtenni. 
Az oktatás és nevelés legfontosabb elérendő célja az, hogy az alapvető környezeti, va
lamint környezet- és természetvédelmi ismeretek és szokások beépüljenek az általános 
műveltségbe és e szemlélet birtokában tudatos környezeti kultúra, erkölcs és etika legyen 
jellemző az egyes emberekre és a társadalom egészére (1).

Miért is van szükség a fent említett korszerű szemléletre, a szemléleti változásra? A 
válasz igen röviden megadható: a bioszféraválság, másnéven környezeti válság miatt, 
amely korunk számtalan kiváló kutatója és gondolkodója szerint az emberiség legna
gyobb gondja. Ma már nemcsak a szakemberek, hanem mindenki tudja, gyakran saját 
bőrén érzi, hogy milyenek e válság tünetei. Többek között például az, hogy rémisztő se
bességgel pusztul az élővilág a fajok kihalása révén ami a biológiai sokféleség (biodiver- 
zitás) rohamos csökkenését eredményezi. A másik intő jel: az ökológiai környezet durva 
és nagymértékű romlása. Nem szükségesek a további példák, nélkülük is világos, hogy 
miben áll a szemléletváltozás szükséglete és fontossága: újra végiggondolni a természet 
és az ember, illetve az emberiség viszonyát (5), (2). Ez a feladat pedig mindennek mond
ható, csak könnyűnek nem, annak ellenére, hogy az élővilág, a természet szeretete és 
annak megismerésére való törekvés szinte egyidős az emberiséggel. Aggasztó azonban, 
hogy a ma embere már jobban ismeri a számítógépet, mint például a lakóhelyéhez közeli 
erdő, mező vagy folyó élőlényeit.

Az élőlénycentrikus, ökológiai alapozású szemléletformáló környezeti képzés, oktatás 
és nevelés eredményes végzése és fejlesztése a közoktatás területén különösen fontos 
megoldandó feladat (3). Az oktatás és a nevelés hazánkban elsősorban a pedagógusok:
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tanítók ós tanárok feladata. A környezeti -környezetvédelmi ismeretek oktatására, az ez- 
irányú nevelésre minden tantestületben felkészült pedagógusokra van szükség. Emellett 
számos intézmény, pl. Nemzeti Parkok, Természet- és Környezetvédelmi Felügyelősé
gek, és a környezetvédelem számtalan területe várja a szakmailag ós pedagógiailag is 
képzett szakembereket. A gazdasági és társadalmi igény egyre növekszik, a jól képzett 
pedagógus szakemberek képzését az igényeknek megfelelően meg kell oldani.

A hazai oktatásban a környezettani ismeretek -  elsősorban szétaprózottságuk miatt -  
nem kapnak súlyuknak és fontosságuknak megfelelő teret. A közoktatás különböző szint
jein ugyan megjelennek a környezeti szemléletformálás elemei, de változó színvonalon, 
nem azonos súllyal és nem egységes képzési koncepció szerint. így az oktatás eredmé
nyessége nagymértékben függ a pedagógus egyéniségétől, problémaérzékenységétől, 
de alapvetően a felkészültségétől.

A közoktatás minden szintjén, kezdve az óvodától egészen az egyetemig, szinte nap
jainkig az ún. integrált környezetvédelmi oktatás folyt, illetve folyik jelenleg is. Amennyire 
bevált ez az oktatási forma az óvodában és az általános iskolában (különösen az alsó 
tagozatban, tehát kb. 10 éves korig), annyira nem célravezető ez a mód a közép-, de 
különösen a felsőfokú képzésben (4). Ezért vált szükségessé az általános környezettan, 
illetve a speciálisabb környezetvédelem önálló tárgyként való oktatása, illetve a felsőok
tatási intézményekben a szak megalapítása.

A környezettan (környezetvédelem) oktatásának önálló tantárgyként való bevezetése, 
illetve a felsőfokú oktatási intézményekben a szak megalapítása, beindításának eddigi 
elmaradása a vitán felül álló társadalmi igény ellenére alapvetően azzal magyarázható, 
hogy az a tudomány, amely egyrészről az ökológiát, másrészt a környezetvédelem foga
lomrendszerét egyesítené, új intediszciplináris komplex tudomány, s mint ilyen még nincs 
teljesen kidolgozva. Az új diszciplína végleges és az érintett szakterületek által elfogadott 
kidolgozása még várat magára, de ez nem akadályozhatja meg a szakalapítást, hiszen 
a gyorsan bővülő ismeretanyag, a kutatási eredmények és nem utolsósorban az okta
tásban résztvevők a biztosítékai annak, hogy a szemléletformáló szakképzést megfelelő, 
színvonalas alapokon nyugodjon.

Néhány tanárképző főiskolán (Eger, Nyíregyháza, Szeged) már beindult a biológia
környezetvédelem tanárképzés. Á szak beindításakor, egészen napjainkig a környezet- 
védelem csak biológiával vehető fel szakpárként. Lehetőség kínálkozik azonban a már 
kidolgozott és működőképes tanterv kis módosításával két újabb természettudományi 
tárggyal: földrajzzal és kémiával való párosításra, így két új szakpár bevezetésére. A bi
ológia-környezetvédelem képesítés megszerzéséhez a biológiai-ökológiai ismeretek 
mellett földrajzi és kémiai ismeretek is elengedhetetlenül szükségesek. Ezért nem indo
kolt a csak biológiával való szakpárosítás. Az viszont szükséges, hogy amennyiben föld
rajzzal vagy kémiával indítják a szakot, akkor kellő mennyiségű, nem csak a hagyomá
nyos funkcionális-morfológiai központú organizmikus biológiai, hanem a modern környe
zeti szemléletet megalapozó ökológiai ismeretet sajátítsanak el a hallgatók. Ezt a jelenleg 
működő tanterv nem biztosítja, módosításra szorul. Ennek lényege, hogy a földrajz-kör
nyezetvédelem és a kémia-környezetvédelem szakos annyi biológiai ismeretre tegyen 
szert, mint a biológia-környezetvédelem szakos hallgató földrajzi, illetve kémiai ismeretre. 
Ehhez új tantárgyak bevezetése gyakran nem is szükséges, csak az alapozó tantárgyak 
összehangolása az adott szakpárnak megfelelően a képzés minél korábbi szakaszában.

A tanárképző főiskolák törekvéseit csak helyeselni és támogatni lehet és kell is. Nem 
szabad azonban lemondani a szakmai igényességről, a színvonalról: csak olyan intéz
ményekben szabad engedélyezni a környezettan(környezetvédelem) szak beindítását, 
ahol erre alkalmas oktatói gárda és megfelelően felszerelt laboratóriumi háttér biztosítja 
a képzés szakszerűségét.

Az ELTE Természettudományi Karán lassan már egy évtizede folyik egy éves időtar
tamú posztgraduális környezetvédelmi tanártovábbképzés, illetve humánökológus 
poszgraduális képzés, amelynek időtartama két év. E kurzusokra elsősorban termé
szettudományos szakpárosítású főiskolát, illetve tudományegyetemet végzett tanárok 
járnak, de bölcsészek, jogászok, mérnökök és újságírók is előfordulnak. Mindez igazolja 
a környezetvédelem és a környezettan oktatása iránti széleskörű szakmai és társadalmi 
igényt.
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Néhány éve a veszprémi és a miskolci egyetemen kémia-környezettan szakos tanár
képzés folyik. Ez a szak az alapító határozatnak megfelelően csak természettudományi 
szakokkal -  biológia, földrajz, kémia párosítható. Mindkét egyetem részéről felmerült az 
igény, hogy a jövőben a környezettan önálló szakként is felvehető, valamint bölcsészet
tudományi szakokkal is párosítható legyen. Hasonló igényekkel léptek föl a tanárképző 
főiskolák is. Mindennek viszont alapfeltétele egy olyan képzési koncepció és tanterv ki
dolgozása, amely önállóan is -  egyéb természettudományos szakpár elvégzése nélkül 
is -  biztosítja a környezettani, környezetvédelmi képzés megfelelő színvonalát.

Küszöbön áll Debrecenben a KLTE Természettudományi Karán a biológia-környezet
védelem tanárszak beindítása. A célkitűzések, a szak alapképzési és szakképzési háló
terveinek, tanterveinek, tantárgyi programjainak kidolgozása megtörtént (4).

Időközben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1992-ben megbízást adott a ma
gyarországi tudományegyetemeken és tanárképző főiskolákon engedélyezett termé
szettudományi szakok képesítési követelményeinek kidolgozására. A Képesítési Bizott
ság elnöksége Szakmai Bizottságokat hozott létre, s az általuk kidolgozott Képesítési 
Követelmények, mint minimumkövetelmények -  amelyek remélhetőleg a közeljövőben 
elfogadásra kerülnek -  kötelező érvényűek lesznek a jövőben minden olyan felsőoktatási 
intézményre nézve, ahol a kérdéses szak oktatása már engedélyezett, vagy beindítani 
szándékoznak. Az intézményi autonómiának megfelelően azonban, az érintett intézmé
nyek a képesítési követelmények minimumán kívül tetszőleges mennyiségű és tartalmú 
plusz követelményeket írhatnak elő hallgatóiknak.

A Környezettan-környezetvédelmi Szakmai Bizottság, melynek tagjai a tudomány- 
egyetemek és főiskolák kompetens képviselői voltak (többek között e tanulmány szerzője 
is), kiegészülve a veszprémi és miskolci egyetem képviselőivel kidolgozták a képesítési 
követelmények szakmai vonatkozásait. Olyan értelemben alakították ki a környezettan 
egyetemi szintű tanári, illetve a környezetvédelem főiskolai szintű tanári szakok képesí
tési követelményeit, hogy a jövőben -  ha az illetékes fórumok engedélyezik -  a környe
zettan bármely más tanári szakkal, a környezetvédelem pedig bármely más termé
szettudományos szakkal párosítható legyen. Ezt a javaslatot a Képesítési Bizottság el
nöksége is támogatta.

A környezettan tanári szak képzésének célja olyan egyetemi oklevéllel rendelkező ta
nárok képzése, akik a gimnáziumokban, a szakirányú középfokú oktatás különböző te
rületein (tehát bármely középfokú iskolatípusban) képesek a globális interdiszciplináris 
környezettani ismeretek oktatása és a hozzákapcsolódó gyakorlati képzések -  szakmai 
kirándulások, terepgyakorlatok, erdei iskolák, szaktáborok -  révén megvalósítani a ter
mészeti értékek megbecsülésén alapuló ökológiai szemléletmódot. Az oktatás és neve
lés során képesek tanítványaikban kialakítani egy kellően megalapozott környezeti mű
veltséget, környezetvédelmi szemléletet, környezeti kultúrát és etikát. A környezettan 
szakos tanároknak rendelkezniük kell jó számítástechnikai alapokkal, magasszintű 
nyelvtudással, megfelelő természettudományos alapképzettséggel, pedagógiai, szocio
lógiai és ökonómiai tudással.

Képesítési követelmények

A képesítési törzsanyag (amely a szigorlati tematikában realizálódik) több főbb téma 
köré csoportosul.

Biológiai-ökológiai alapismeretek: amely a környezeti szemléletmód elsajátításához 
szükséges klasszikus biológiai alapismeretekből indul ki. Emellett kiemelt szerepet kap
nak az ökológiai alapelvek, az ökológiai tényezők, a biológiai indikáció és a szupraindi- 
viduális rendszerek (populációk, társulások, élőlényközösségek és a bioszféra) struktú
rája, kompozíciója, funkciója, diverzitása, a biológiai produkció, az anyagforgalom és az 
energiaáramlás, a szukcesszió, a degradáció az eutrofizáció és a stabilitás, mint a kör
nyezettannal kapcsolatos alapvető témakörök.

A környezet- és természetvédelem ökológiai alapjai rész igen szerteágazó, mivel ma
gába foglalja a természetvédelem biológiai alapjait (konzervációbiológia), a biológiai sok
féleség (biodiverzitás) megőrzésének szükségességét és lehetőségeit, a megelőző kör-
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nyezetvódelmet és tájvédelmet, a fenntartható fejlődés alapelvét, a környezetgazdálko
dás alapjait, a környezetterhelés és -terhelhetőség fogalmakat, a biológiai és egyéb mo
nitoring rendszerek működését. A szárazföldi és a vízi környezetvédelem rész áttekintést 
ad ezen élőhelyeket ért környezeti terhelések következményeiről, a vízminőség- és a ta
lajvédelem kiemelt fontosságáról.

Földtani és földrajzi alapismeretek: egyrészt a Föld szerkezetére, alapvető földtani és 
légköri folyamatokra, a fontosabb nyersanyagokra és energiahordozókra, a földtani kör
nyezet szennyeződéseire terjednek ki. Érintik továbbá a légkör kialakulását, folyamatait, 
a légkör összetételének változásait az őslégkörtől napjainkig, a klímát és a klímaválto
zásokat. Kiterjed Magyarország nagytájainak jellemző földrajzi vonatkozásaira, a tájöko
lógiára és a tájvédelemre, a talaj alapvető tulajdonságaira, fontosabb hazai talajtípusokra 
és a talajdegradációs folyamatokra.

Az ún. civilizációs ártalmak témakör tartalmazza többek között a környezetkémiát: a 
hulladék és szennyezés fogalmától kezdve a hulladékkezelésen keresztül a hulladékok 
környezetterhelő szerepéig. Emellett az ipari technológiák szennyezése, az energiaipar 
szennyezései és hulladékai, a zaj, a rezgés és a közlekedés okozta környezetterhelések. 
Szó esik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar környezetszennyező hatásáról, a veszé
lyes- és radioaktív hulladékokról, az ökotoxikológiáról és biotechnológiai kérdésekről. 
Fontos szerepet kap a víz-, talaj- és levegőtisztaság védelem, a szennyvizek kezelése, 
a környezetszennyező anyagok transzformációi és transzmissziói. Végül a környezeti té
nyezők állapotának minősítése, a környezetvédelmi analitika vizsgálati módszerek, a kör
nyezetanalitikai eredmények értékelése és interpretálása.

A fent igen röviden vázolt minimumot tartalmazó ismeretanyagot előadások keretében 
kell elsajátítani, s erről szigorlatok formájábán számot adni. Ehhez kapcsolódnak még a 
laboratóriumi gyakorlatok és a szemináriumok, valamint a terepgyakorlatok és a tanul
mányi kirándulások. Ez utóbbiakat kollokviummal, beszámolóval teljesíteni nem lehet. A 
terepgyakorlatok és tanulmányi kirándulásoknak kapcsolódniuk kell a képesítési köve
telmények témaköreihez, pl. természetvédelmi, ökológiai, földtudományi alapokhoz, a táj
földrajzhoz kapcsolódó terepgyakorlatok, természetvédelmi területek és Nemzeti Par
kok látogatásai.

A környezettan tantárgy tanításának szakmódszertanából szintén meghatározott kö
vetelményeknek kell eleget tenni, melynek tematikáját az illetékes felsőoktatási intézmé
nyek szakmódszertanban kompetens oktatói állítják össze egyeztetve a törzsanyagot előadó 
vezető oktatókkal.

A környezetvédelmi főiskolai tanári szak alapvető célkitűzése olyan pedagógus szak
emberek képzése, akik az olyan diákokkal, akiknek oktatását a főiskolai szintű tanári ok
levéllel a jogszabály megengedi, az ökológiai rendszerek működését meghatározó ter
mészeti és társadalmi szabályozók széleskörű ismeretével rendelkeznek, és ennek 
alapján képesek a korszerű környezetvédelmi szemléletű gondolkodásra. Az oklevél 
megszerzése után rendelkezniük kell azokkal a szakmai és módszertani ismeretek
kel, amelyekkel hatékonyan vehetnek részt azoknak a fiataloknak a környezetvédelmi 
oktató-nevelő munkájában, akiknek oktatását a jogszabály számukra megengedi. 
Rendelkezniük kell olyan alapvető szakismeretekkel, hogy a különböző környezetvé
delmi problémákat felismerjék. Emellett tájékozottnak kell lenniük alapvető egész
ségügyi, jogi, közgazdasági, közigazgatási és szociológiai ismeretek terén is. A kör
nyezetvédelem tanári szak az alapító határozat értelmében jelenleg csak a biológia szak
kal párosítva indítható.

Képesítési követelmények a tanárképző főiskolákon: tartalmát tekintve lényegileg 
megegyeznek a tudományegyetemek környezettan tanárszak követelményeivel, igy an
nak ismertetésére itt nem kerül sor. A fő különbség az egyes témakörök arányaiban, va
lamint az elsajátítandó törzsanyag mélységében és részletességében található. A leg- 
nagyonn eltérés azonban a gyakorlatatokat illetően van az egyetemi és a főiskolai képzés 
összhasonlításában: tekintettel arra, hogy a főiskolák korántsem rendelkeznek olyan mű- 
szerezettségű laboratóriumokkal, mint a tudományegyetemek, a gyakorlatok színvona
las elvégzése így nem mindig biztosított a tanárképző főiskolákon.
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Fizessen elő az ISKOLAKULTURA-ra!
Folyóiratunk évente huszonnégyszer jelenik meg, s a közoktatás minden peda
gógusához szól. Talál benne tanulmányokat a hazai iskolaügyről, alternatív prog
ramokról, de a tudomány és művészet érdekes újdonságairól is.

Ismertetünk új taneszközöket, egyes új módszertani eljárásokat. Recenziókat 
adunk közre új könyvekről és tankönyvekről.

Lapunk interdiszciplináris módon, s a lehetőség szerint esszéisztikus megköze 
lítésben, olyan témákat dolgoz fel, amelyek egy-egy iskolai tantárgy bizonyos 
anyagrészéhez csatlakoznak ugyan, de van általánosabb érvényű tanulságuk is, 
felkelthetik „más szakosok” érdeklődését.

Szerzőink kiváló tudósok és művészek, pedagógiai kutatók és gyakorló tanárok. 
Évi tíz társadalomtudományi, tíz természettudományi és négy matematika-infor- 
matika-technika szám jelenik meg.

A teljes évfolyam előfizetési díja 3120- Ft, Természettudomány 1300 Ft, Társada
lomtudomány 1300 Ft, Matematika-Informatika-Technika 520 Ft.

Előfizethető a szerkesztőség címén, vagy átutalással MNB 232-90174-4273 
pénzforgalmi jelzőszámon.
Szerkesztőség: Budapest, Dorottya u. 8.1051.
Telefon: (1) 138-29-38
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Rendhagyó filozófiaóra
FÁY LÁSZLÓ

Szerencsétlen csillagzat alatt született a magyar filozófiaoktatás. Hol a diamattal, 
hol a tomizmussal mosták össze: Állam bácsi gyakran rátenyerelt. Az eredmény 
a külföldön megbecsült, idehaza mellőzött magyar filozófusok számával mérhető. 
Nem sokkal jobb a tankönyvhelyzet sem. A külföldi filozófia-tankönyvforditások 
szerintem idehaza használhatatlanok: idevágó érveimet egy korábbi írásomban 
már kifejtettem. Az általam ismert hazai tankönyvek nagy része pedig a tantárgy 
iránti érdeklődés felkeltésére alkalmatlan; ha ezek nyomán a tanár így kezdi az 
órát: „A filozófia görög sző, jelentése: bölcsességszeretet" -  számolhat azzal, 
hogy rövidesen előkerülnek a kockás füzetek. Jobbik esetben a matek höfö, 
túlnyomórészt azonban flottaegységek kerülnek beléjük: kezdődhet a hajóscsata. 
Súlytalan tárgy a filozófia, témája pedig dögunalom. így nem kell csodálkozni az 
iránta megnyilvánuló érdektelenségen.

Mindezen hiányosságok kiküszöbölése érdekében az alábbiakban egy, a szokásostól 
eltérő tantárgy- és tankönyvkezdést mutatok be filozófiából.

Az élet „nagy kérdései”

Koncz Zsuzsa „Mama kérlek, meséld el nekem...” kezdetű dalában olyan, nem min
dennapi kérdésekre keresi a választ, amelyek mindnyájunkat érdekelnek. A születés és 
elmúlás a helyes életvitel, a boldogság problémája régóta foglalkoztatja az emberiséget; 
a hétköznapi életben ezeket kissé fellengzősen „az élet nagy kérdéseinek’ szokták ne
vezni. Ezekre a különböző történelmi korszakokban és földrajzi térségekben a gondol
kodók különböző válaszokat adtak; közülük a tudomány fejlődése miatt már sok elavult, 
de vannak közöttük időtállók is. Az újabb korokban további, a tudomány eredményeire 
támaszkodó válaszok születtek; e „nagy kérdésekre” adott feleletek határozzák meg vi
lágnézetünket. A világra és értékeire vonatkozó egységes állásfoglalást világnézetnek 
nevezzük.

A világra vonatkozó kérdések nagy része annak lényegére (mibenlétére), megismer
hetőségére, megismerésének folyamatára irányul, míg a világ értékeire vonatkozó kér
dések a szépség, a tudás, a helyes cselekedetek lényegének feltárását tűzik ki célul.

A különböző világnézetek sokszer homlokegyenest eltérnek egymástól, így nem 
könnyű kiigazodni közöttük. Világnézetünk megválasztásában többnyire döntő szerepe 
van neveltetésünknek, de a tanulás, olvasmányaink, társaságunk sokszor jelentősen mó
dosíthatják azt.

Világnézetét mindenki maga választja meg. Választásunkat megkönnyíti, ha igyek
szünk minél többet megismerni közülük.

A világnézetet, vagy annak egy részét a hétköznapi életben szokás még életfilozófiá
nak is nevezni, habár ez a megjelölés egyes gondolkodók szóhasználatában mást jelent. 
(Például Nietzsche német filozófus tanítását egyesek az „életfilozófiák” közé sorolják.) 
Az „életfilozófia” hétköznapi szóhasználatnak az a magyarázata, hogy a világnézet alapja 
a filozófia. Ez a szó görög eredetű és „bölcsességszeretetet" jelent. A régebbi magyar 
nyelvben ezért a filozófiát gyakran bölcseletnek nevezték, művelőit pedig bölcselőknek. 
Utóbbi helyett szokás még a „gondolkodó” megjelölés is.
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A filozófia szó jelentése az idők folyamán változásokon ment keresztül, és napjainkban 
már egy egész tudományágat neveznek így.

A világnézet megjelölés helyett használják még a rokonértelmű világszemlélet, világ
kép valamint az ideológia kifejezést is. Ez utóbbit azonban különböző gondolkodók kü
lönböző értelemben használják. Egyik jelentése olyan világnézeti felfogás, amelyben em
bercsoportok bizonyos eszméket használnak fel politikai, gazdasági céljaik elérésére. 
(Például a kommunista ideológia az emberek közötti egyenlőség eszméjét használta fel 
a parlamentáris demokrácia megszüntetésére, az emberi jogok felszámolására és a ma
gántulajdon megnyirbálására.) Az ideológia másik jelentése „társadalmi eszmék össze
függő rendszere”, mely utóbbi már nem tartalmazza a gazdasági, politikai célok minden
áron való elérésére irányuló (olykor erőszakos) törekvést. Végül az ideológia szó olyan 
eszmerendszereket is jelenthet, amelyek teljes mértékben félrevezetőek, szemben a tu
dományos elméletekkel, amelyek feltárják az igazságot. Ebben az értelemben tehát az
ideológia „hamis világkép".

A világnézet nemcsak az egyén, hanem a társadalom szempontjából is fontos. Ha 
ugyanis az állam vezetői elkötelezettek egy világnézet, esetleg ideológia iránt, akkor az 
lényeges hatással lehet az egyén életére is. A római császárok közül többen ideológiai 
okok miatt üldözték a keresztényeket; a későbbi uralkodók gyakran indítottak hajszát az 
eretnekek, azaz a többségitől eltérő felfogást vallók ellen (hugenották, husziták, protes
tánsok stb.)

Az utóbbi hat évtizedben egyes országok vezetői olyan ideológiákat fogadtak el és tá
mogattak, amelyek bizonyos népcsoportokat kirekesztettek az állampolgári és emberi 
jogokból. Hitler a holocaust kezdetén megtiltotta, hogy zsidó és keresztény vallású német 
állampolgárok házasságra lépjenek, Dél-Afrikéban a négerek sokáig csak kijelölt helye
ken lakhattak, a kommunista országokban üldözték a vállalkozókat és a vallásos embe
reket, napjainkban az iszlám fundamentalista országokban megkorbácsolják a túl me
rész fürdőruhában strandoló nőket. Világnézeti alapja van az abortusz tiltása és engedé
lyezése körüli véleménykülönbségnek is.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) meghatározta az ún. emberi alapjogokat, 
amelyek mindenkit megilletnek. Az ENSZ tagállamok kötelezték magukat arra, hogy nem 
hoznak ezekkel ellentétes jogszabályokat.
Kérdések

1. Mi a világnézet?
2. Melyik világnézetet kell elfogadnunk?
3. Milyen hatása lehet a világnézetnek a jogalkotásra?
4. Mi az ideológia?
5. Mi korlátozza a jogalkotást?
6. Mi a világnézet alapja?

A világnézetek osztályozása

A különböző világnézeteket első közelítésben
-  vallásos és
-  ateista (nem vallásos)
csoportokra bonthatjuk. Ezt az osztályozást azonban nem minden gondolkodó fogadja 

el. Az ateizmus egyik ismert képviselője, Friedrich Engels (1820-1895) például idealista 
és materialista világnézeteket különböztetett meg és az idealisták közé sorolt néhány 
ateista irányzatot is. Ernst Mach osztrák fizikus és filozófus szerint (róla nevezték el a 
Mach-számot, mely a szuperszonikus repülőgépek tervezésénél és a hangrobbanás je
lenségének tanulmányozásánál alapvető fontosságú) az idealizmus és a materializmus 
szembeállítása „elavult, korlátolt és egyoldalú”. Halasy-Nagy József (1885-1976) va\\á- 
sos világnézetet hirdető filozófus, egyetemi tanár szerint a két világnézeti csoport a kö
vetkező:

-  idealizmus és
-  naturalizmus.
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Meghatározása értelmében az idealista világnézeteket az jellemzi, hogy felfogásuk 
szerint az anyagi világon kívül még valami más is létezik, míg a naturalisták az igazság 
és bizonyosság végső forrását az érzéki adottságban látják. Végül akadnak olyan gon
dolkodók is, akik a világnézeteket

-  idealizmus és
-  realizmus
csoportokra bontják, ahol az elsőbe azokat az elméleteket sorolják, melyek értelmében 

a dolgok nem létezhetnek az őket felfogó tudattól függetlenül, míg a realizmus az ezzel 
ellentétes nézetek gyűjtőneve. Utóbbiak tehát azok a nézetek, amelyek szerint a dolgok 
a tudattól függetlenül léteznek.

Fentiekből látható, hogy a világnézetek osztályozása nem egységes. Míg például a ké
miában az elemek, keverékek és vegyületek osztályozását mindenki elfogadja, addig a 
világnézetek területén ez egyáltalában nincs így; lényegében annyi felosztás van, ahány 
filozófus. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy a különböző gondolkodók ugyanazt a kifeje
zést más és más értelemben használják, így például a realizmus a kora-középkori, ún. 
skolasztikus filozófiában azt jelentette, hogy az általános fogalmak (pl. „ház”) megelőzik 
az egyes dolgokat (pl. József krt. 99.), ami jelentősen eltér a realizmus más gondolkodók 
által adott meghatározásától.

Kérdések
1. Hogyan osztályozhatjuk a világnézeteket?
2. Van-e lényegbevágó különbség a háromszögek és a világnézetek osztályozásának 

módszere között? Ha igen, mi az?

A filozófia tárgya és felosztása

Nem könnyű dolog az egyes tudományágakat meghatározni. Eötvös Lóránd például 
egyetemi előadásait tréfásan így kezdte: „A fizika az a tudomány, amit én fogok előadni.” 
Azért tette ezt, mert igen nehéz határvonalat húzni a fizika és a kémia közé.

A filozófiát még ennél is nehezebb meghatározni: ahány filozófus, annyi definíció. így 
nem is törekszünk erre, beérjük Madách Imre soraival, aki Az ember tragédiádban így 
jellemezte a filozófusok célkitűzését:

”Mi, a tudvágyat szakhoz nem kötők
Átpillantását vágyjuk az egyésznek...”
A filozófia ugyanis az egyes szaktudományok: matematika, fizika, biológia, kémia, csil

lagászat, nyelvészet, történelem stb. eredményeire támaszkodva általános érvényű is
mereteket kíván nyújtani.

A mindennapi életben használatos „filozofálás” kifejezés némileg eltér a filozófia tudo
mányának tárgyától, mivel főleg „az élet nagy kérdésein" való gondolkodást jelenti anél
kül, hogy ezek a gondolatok egységes rendszert alkotnának. A filozófiai tudományban 
azonban követelmény, hogy annak megállapításai összefüggő egészet alkossanak. 
Ezért szokásos az egyes gonkolkodók nézeteinek összességét filozófiai rendszer névvel 
is illetni.

Könnyen észrevehetjük, hogy a világnézet első szakaszbeli meghatározása kielégíti 
a filozófiával szemben támasztott követelményeket is. Ezért sok nyelvben (német, angol) 
a világnézet megjelölés helyett gyakran a filozófia kifejezést használják; az említett két 
nyelvben például a világnézet szónak nincs is pontos megfelelője. Legközelebb áll hozzá 
a német „Weltanschauung”, „Weltbild” kifejezés, ezek pontos magyar megfelelője azon
ban világszemlélet, világkép, ami nem teljesen azonos a világnézet szó magyar értelme
zésével. Hasonló a helyzet az angolban is: itt a világnézet szó megfelelője az „ideology", 
„world conception”, ami megint csak nem fedi a magyar kifejezés értelmét, ráadásul az 
előbbinek még rossz csengése is van. így azután nem lehet csodálkozni azon, hogy né
met, illetve angol nyelvből fordított filozófiatankönyvek tárgymutatójában hiába keressük 
a világnézet szót. Azok a tanulók, akik érettségi után külföldi egyetemre akarnak beirat
kozni, jó ha tudják, hogy a „világnézet” szó ott körülbelül úgy cseng, mint a „tschikosch" 
vagy a „gulash”. Egyúttal azonban azt sem árt megjegyezni, hogy -  főleg az amerikai 
angolban -  a filozófia szót a miénknél sokkal tágabb, többek közt világnézet értelemben
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is használják. A műszaki tudományokban továbbá például a „control philosophy” névvel 
illetik egy üzem vagy egy rakéta irányítására szolgáló módszert is.

A filozófiát nemcsak meghatározni, hanem felosztani is nehéz. Az egyes gondolkodók 
ugyanis nem mindig fogadják el egymás osztályozását, sőt némelyek kétségbevonják a 
filozófia egyes fejezeteinek létjogosultságát is.

A középkorban a filozófiát „a teológia szolgálólányának” fancilla theologiae”) tekintet
ték, később Locke angol filozófus „a tudomány úttisztítója" szerepét szánta neki, majd a 
„tudományok tudománya” büszke címet viselte. Halasy-Nagy József vallásos gondolkodó 
szerint a filozófia tárgya a világ egészének és benne az embernek a megismerése, míg 
Adorno (1903-1969) szerint a filozófiának nincs tárgya, feladata éppen a tárgynak a ke
resése. A diamat szerint ellenben feladata a tudomány legáltalánosabb törvényszerűsé
geinek kutatása.

A gondoldodók egy része a bölcselet osztályozásában nem tud megegyezni. Halasy- 
Nagy József például így osztotta fel részekre a filozófiát:

filozófia

metafizika ismeretelmélet
(gnoszeológia)

lételmélet (ontológia)

termé
szet

filozófia

szellem
filozófia

értéktan(axiológia)

Ezt a felosztást lényegében a vallásos filozófusok nagyrésze is elfogadja.
Az ateista filozófusok azonban, például a „diamat" hívei (egyik jelentős képviselőjük 

V.l. Lenin, 1870-1924) nem fogadják el ezt az osztályozást. Szerintük ugyanis filozófia 
csak lételméletre, ismeretelméletre, logikára, esztétikára és etikára oszlik, a metafizika 
pedig mindössze gondolkodási mód és megismerési módszer, mely nem önálló ága a 
filozófiának. E felfogás hívei azt tanítják, hogy a metafizika a dolgokat, jelenségeket egy
mástól függetleneknek, elszigetelteknek, változatlanoknak, egyszersmindenkorra adot
taknak veszi és tagadja azok belső ellentmondásosságát. Ugyanezen felfogás hívei ezzel 
szemben azt állítják, hogy a dialektika, ellentétben a metafizikával minden mozgás lege
gyetemesebb törvényeinek, tehát a természet, társadalom és gondolkodás legáltaláno
sabb közös mozgástörvényeinek a tudománya. E felfogás hívei szerint dialektika és me
tafizika kizárják egymást.

Halasy-Nagy szerint ezzel szemben a metafizika a valóság mibenlétének az ismerete, 
a filozoófia rendszerének a gerince. A metafizikának ez utóbbi definíciója azonban a fen
tiektől elérően nem ellentétes a dialektikával és nem zárja ki azt. Míg az ateista gondol
kodók teljesen elvetik a metafizikát, addig a vallásos filozófusok jelentős része a meta
fizikán kívül a dialektikát is elfogadja, mint a gondolkodás módszerét.

Ontológia és gnoszeológia

Az ateista és a vallásos világnézetek lét- és ismeretelmélete jelentős eltéréseket mutat. 
Mindez nyilvánvalóvá válik, ha megismerkedünk a filozófia e két fontos részterületével.
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Az ontológia arra az ősi, de mostanáig időszerű kérdésre keresi a választ, hogy mi az, 
ami létezik és mi az, ami nem. Vannak-e ufók? Van-e yeti vagy loch-nessi szörny? Van
nak-e tündérek, manók, koboldok, sellők, szirének és nimfák? Van-e az embernek aurá
ja? Hát lelke van-e, amely túléli a halált? És az állatoknak van-e lelkűk? Hát a növé
nyeknek, köveknek, tájaknak? Vannak-e testnélküli, anyagtalan, gondolkodó lények? 
Vannak-e olyan gondolatok, amelyeket senki sem gondolt? Vannak-e olyan létezők 
(entitások), amelyek létezéséről nem tudunk meggyőződni? Van-e Isten, létznek-e 
angyalok és ördögök? Megannyi kérdés, melyekre ellentétes válaszokat adhatunk, 
de azok igaz vagy téves voltát nem éppen könnyű ellenőrizni. (L. még a Jegyzetekben 
az igazság címszót is!)

A filozófia másik fontos ága, gnoszeológia éppen ezzel az utóbbival foglalkozik, vagyis 
arra a kérdésre keresi a választ, hogy megismerhető-e a világ, és ha igen, hogyan. Ha 
egy szavahihető ismerősöm azt állítja, hogy látott már ufót, hihetek-e neki? Hátha csak 
egy műhold levált hordozórakétáját látta, esetleg egy meteorológiai szondát vélt ufónak? 
De más kérdések is felvetődhetnek e témakörben. Milyen hosszú az íróasztalom? Meg
mérhetem, de a mérés sohasem pontos. Van-e egyáltalán pontos hosszúság, vagy csak 
közelítő hosszúságok léteznek? Honnan tudhatjuk biztosan, hogy egy múltbeli esemény
re emlékszünk és nem képzelődünk-e? Hátha egy folyamatos illőzió áldozatai vagyunk? 
Miért lehet a matematikai tételeket minden kétséget kizáró módon bizonyítani, miközben 
más tudományokban, például a régészetben ez nem lehetséges?

Amint az a fentiekből is látható, az ontológia és a gnoszeológia (melyet egyesek episz- 
temológiának is neveznek) szorosan összefüggenek egymással. Ha az ateisták kétség
bevonják Isten létezését, akkor kétségbe kell vonniok a vallásos gondolkodókank Isten 
létezése mellett felhozott érveit is. így érthetővé válik a két világnézet lét- és ismeretl- 
emélete közötti különbség.

Filozófiánkat (világnézetünket) tehát ontológiai és gnoszeológiai (episztemológiai) fel
fogásunk határozza meg. Aki elfogadja Isten létezését és ismeretei forrásának nemcsak 
az ellenőrizhetőt tekinti, azt vallásosnak, aki nem fogadja el Isten létezését és csak azt 
tekinti ismeretforrásnak, ami ellenőrizhető, azt ateistának nevezzük. Ehhez azonban hoz
zá kell tenni, hogy az „ellenőrizhetőség” bővebb magyarázatra szorul.

A filozófia fent felsorolt többi ágával (logika, etika, esztétika) a későbbiekben foglalko
zunk részletesen.
Kérdések

1. Hogyan osztályozza a filozófia egyes fejezeteit
a) Lenin;
b) Halasy-Nagy?
2. Mit nevez metafizikána
a) Lenin;
b) Halasy-Nagy?
3. Mit nevez dialektikának a diamat?
4. Milyen viszonyban van egymással a metafizika és a dialektika
a) a diamat,
b) a vallásos gondolkodók 

felfogása szerint?
5. Mi a tárgya
a) az ontológiának;
b) a gnoszeológiának?

A filozófusok szóhasználata

Minden tudománynak megvannak a maga szakkifejezései; ezek ismerete nélkül ért
hetetlenek az illető tudomány tételei. „Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk egymás
sal, hogy a kitevőket összeadjuk” -  ez a mondat csak azok számára jelent valamit, akik 
tisztában vannak a hatványozás fogalmával és ismerik a megfelelő szakkifejezéseket 
(alap, kitevő, hatvány). Ezeket a szakkifejezéseket az illető tudomány valamennyi műve
lője ugyanabban az értelemben használja; nem fordulhat elő, hogy valaki például „hat
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vány”-on szögfüggvényt ért. Ugyanez vonatkozik más tudományokra is: a gén minden 
biológus, a metafora minden irodalmár, a tárgyeset pedig minden nyelvész számára 
ugyanazt jelenti. A filozófiában azonban ez nincs így: itt minden filozófus a saját szakki
fejezéseit használja, ráadásul némelyikük nem is határozza meg pontosan, hogy mit ért 
alattuk.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy egyes gondolkodók igencsak homályosan fogal
maznak; ezt rendszerint azzal indokolják, hogy az általuk tárgyalt kérdésekről igen nehéz, 
olykor lehetetlen beszélni. Róluk mondta Ludwig Wittgenstein (1889-1951) osztrák filo
zófus, hogy „amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni keH".

A fentiek miatt azt sem zárhatjuk ki, hogy a filozófia közelebb áll a költészethez, mint 
a tudományhoz. Ha elfogadjuk ezt a felfogást, a filozófusok vitái olybá tűnhetnek, mintha 
költők például azon vitatkoznának, hogy a felhők a nap tehenei-i, vagy pedig Danaida- 
lányok.

A filozófia és a költészet rokonságát egyébként az ún. bölcseleti líra létezése is mutatja 
(Berzsenyi Dániel, Vajda János filozofikus költeményei). Ezenkívül kisregények (Albert 
Camus: Közöny), színművek (Thornton Wilder:A mi kis városunk), sőt filmek (Kuroszava: 
A vihar kapujában, Derszu Urzala) ugyancsak tartalmazhatnak filozofikus gondolatokat, 
ami a többi tudományágban nehezen képzelhető el, így a filozófia és a többi művészeti 
ás közeli rokonsága sem kizárt.

Néhány fontosabb filozófiai nézet és irányzat

Agnoszticizmus
Az agnoszticizmus lényegét Du Bois fíeymond (1816-1896) biológus és filozófus így 

fogalmazta meg: „gnoramus et ignorabimus” (nem ismerünk és nem is fogunk ismerni).
Az agnoszticizmus a világ megismerhetetlenségét tanítja. Alapját az a nézet képezi, 

hogy a külvilágról (I. a Jegyzetet) csak érzékszerveink útján szerezhetünk tudomást, ezek 
azonban félrevezetnek bennünket. Egyes filozófusok Immánuel Kantnak (1724-1804) és 
az ún. pozitivista (I. ott.) filozófusoknak is agnosztikus nézeteket tulajdonítanak, a diamat 
hívei pedig „szégyenlős” materialistáknak nevezik őket. Az irányzat elnevezése a görög 
„megismerhetetlen” szóból ered.

Behaviorizmus
A behaviorizmus elnevezése az angol „viselkedni” szóból ered; létrehozói Thorndike 

(1874) és Watson (1878) pszichológusok. A behaviorizmus a tudat (I. a Jegyzeteket!) fo
galmát mint használhatatlant elveti és a gondolkodást a viselkedés egy fajtájának tekinti, 
mely az inger (I. a Jegyzetet!) hatására jön létre. A behaviorizmus elsősorban pszicholó
giai irányzat, filozófiai alpja a machizmus illetve pozitivizmus (I. ott!).

Cinizmus
Ógörög filozófiai irányzat, mely azt tanította, hogy legfőbb érték az erény. Ennek eléré

se csak úgy lehetséges, ha legyőzzük vágyainkat, túltesszük magunkat a társadalmi 
megkötöttségeken és visszatérünk a természetes állapotokhoz. Legismertebb képvise
lője Diogenész (i.e. 404-323) állítólag egy hordóba költözött, így kereste a boldogságot. 
Az irányzat elnevezése Diogenész csúfnevéből (küon=kutya) származik. A cinizmussal 
rokon a buddhizmus, valamint a keresztény aszkézis; az utóbbi tanítása szerint azonban 
a boldogságot csak a túlvilágon lehet elérni. A természetes állapothoz való visszatérést 
hirdette többek között a sztoicizmus (I. ott!) is, míg a hedonizmus (I. ott!) ezekkel ellentétes 
nézeteket hirdetett.
Dualizmus

A dualizmus a létezőt két (duo=kettő) ellentétes és egymásból nem eredő, párhuza
mosan működő elvből, úgy mint az anyagi és a szellemi szubsztanciából (I. a Jegyzete
ket.) vezeti le; ellentéte a monizmus. A dualizmus tehát ontológiai irányzat; számos gon
dolkodó, pl. Descartes és Kant filozófiája is dualista lételméletre épül, bár előbbi a két elv 
egyikét (a szellemi vagy mentális létezőt) még további elemekre bontotta. A dualista on
tológia tehát a vallásos filozófiai irányzatokra jellemző, mivel az anyagon kívül szellemi 
létezőket (Isten, angyalok, lélek stb.) is feltételez. Egyes nem keresztény (panteista) val
lások azonban Istent a világgal azonosítják, így ezek nem tekinthetők dualistáknak.
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A dualizmus megjelölést ritkábban más összefüggésben is használni szokták, főleg 
az ismeretelméleti irányzatoknál. így például Platón (I. ott!) a világot érzékelhető és érte
lemmel felfogható formákra osztotta fel, így Platón ismeretelméletét a dualista megjelö
léssel illethetjük.
Egzisztencializmus

Az egzisztencializmus tanítása szerint a filozófia legfőbb feladata a létezés (I. a Jegy
zeteket.) problémáinak elemzése; elnevezése (egzisztálni=létezni) is erre utal. Felfogása 
szerint azonban a szubjektumon (I. a Jegyzeteket) kívüli létezésről nincs értelmi beszél
ni, így az egzisztencializmus létezésen az egyén szubjektív létét érti.

Az egzisztencializmus tagadja az ember és az ember élethez való viszonyának meg
ismerhetőségét, így gnoszeologiája agnosztikus vonásokat mutat.

Az irányzatnak két, úgymint
-  vallásos és
-  ateista
ágát szokás megkülönböztetni. Az első megalapítója Sörén Kierkegaard (1813-1855) 

dán teológus és filozófus, fontos képviselői Jaspers és Heidegger. Az egzisztencialista 
irányzat ateista ágának megalapítója Sartre. A felsorolt gondolkodók tanításával most 
részletesebben is megismerkedünk.

Kierkegaard megfordította Descartes közismert mondását ("Gondolkodom, tehát va
gyok”), és a „vagyok”-ra helyezte a hangsúlyt, mivel szerinte a gondolkodás előfeltétele 
a létezés. Szemére vetette a hagyományos filozófiának (Szókratészt és elődeit kivéve), 
hogy a gondolkodás miatt megfeledkezett a létről, s nem adott választ a tulajdonképpeni 
kérdésre, melynek Kierkegaard szerint az egyes emberként való létezésre kell irányulnia. 
Ez ugyanis nem ugyanabban az értelemben való lét, ahogyan egy krumpli létezik, és 
nem abban az értelemben, ahogyan egy eszme létezik. Számára a létezés a gondolko
dás, akarás, érzés, de mindenekelőtt a cselekvés egységét jelenti. Ezt az egységet azon
ban minden pillanatban újra létre kell hozni, így a létezés egyúttal állandó viszonyulás 
önmagunkhoz, a világhoz, Istenhez.

Kierkegaard szerint a létezésnek három stádiuma van:
-  az érzéki,
-  az etikai és
-  a vallási létezés.
Az elsőben az ember belevész a világba, anélkül, hogy megvalósítaná önmagát. Eb

ben az állapotban az ember „egészen jól eltengődhet”, megházasodhat, gyermekei le
hetnek, tisztelhetik, és észre sem veszi, hogy mélyebb értelemben hiányzik az énje.

Ebben a stádiumban az embert természete határozza meg,egyedül szükségleteinek 
kielégítése számit elérendő célnak. Az emberek többsége megreked ebben a stádium
ban.

Vannak azonban olyanok, akik az érzékivel szemben az erkölcsöst, s ezáltal az etikai 
létezést választják, ami a második stádium jellemzője.

A harmadik stádium a vallási létezés. E stádiumban tudatára ébredünk annak, hogy 
Istenért vagyunk, hogy olyan emberi énné válunk, akinek Isten a mércéje. Nymodon a 
vallási létezés az Isten előtti önmegsemmisítést követeli meg, ugyanakkor azonban a hí
vőnek emberi ént ad.

Kierkegaard főbb művei: Az irónia fogalmáról (1841), Vagy-vagy (1843), A szorongás 
fogalma (1844), Halálig tartó betegség (1849).

Az egzisztencia bölcselet egyik további, nevezetes képviselője, Kari Jaspers (1883- 
1969) orvosi diplomájának megszerzése után a heidelbergi egyetem pszichiátriai klini
káján dolgozott; 1921-ben kinevezték az egyetem filozófiaprofesszorává. A nácizmus 
alatt megfosztották katedrájától, de Hitler bukása után visszakapta azt.

Jaspers szerint a filozófiának nem az a feladata, hogy a tudást valamiféle harmonikus 
világképpé foglalja össze, hanem az, hogy „a határokon végbevigye az ugrást”. Szerinte 
tárgyi kategóriákban való gondolkodásunk nem teszi lehetővé a tulajdonképpeni lét fel
fogását, mivel számunkra csak a jelenségek adottak. Az egyes tudományok azonban 
csak ezeket a jelenségeket tudják vizsgálni, egységes világképet Így nem nyújtanak, ez 
ugyanis meghaladná értelmünk határait. Szerinte tehát a lét megismerhetetlensége nem

13



tárható fel racionálisan. Ha ugyanis feltárható lenne, akkor ezzel már egy általános lótel-
mélet birtokába jutnánk. .

Előttünk vannak tehát értelmünk határai, melyeken csak „ugrassal lehet tuljutm. Ez
másszóval azt jelenti.hogy a tapasztalati tárgyak világából, azaz a létezők birodalmából 
értelmi következtetéssel nem, csupán az említett módon juthatunk el a tulajdonképpeni 
léthez Ezt az „ugrást” az embernek egyedül kell elvégeznie és ebben nem segit neki 
semmiféle általánosan érvényes szabály, hiszen ha lenne ilyen szabály, az értelemmel
felfogható lenne.

Jaspers eme elvont fejtegetéseit bizonyos mértékig szemléltethetjük a könyvesboltok
ban kapható Mágikus szemek c. háromdimenziós képillúziós album (3) segítségével. Itt 
az „ugrásának az felel meg, amikor bizonyos erőfeszítés után kirajzolódik előttünk a há
romdimenziós kép az egyébként kusza vonalakból.

Jaspers szerint amit megismerünk, az a világban van ugyan, de nem azonos a világgal. 
„A világ realitása éltünk Isten és az egzisztencia között" irja Bevezetés a filozófiába c. 
munkájában Szerinte az egzisztencia nem ismerhező meg, csak megvilágítható illetve 
átélhető.Az egzisztencia nem tárgy, nem mondhatom el magamról mi vagyok, de nem is 
puszta szubjektivitás, mert túl van az alany és a tárgy széthasitottságán. Az egzisztencia 
lehetőségként kisér el bennünket életünk során és filozófiája arra szólítja fel az embert, 
hogy szabad és feltétlen döntést hozzon önmaga megvalósítására, mégpedig anélkül, 
hogy megismerhetné önmagát és általánosan alkalmazható cselekvési elvek állnának 
rendelkezésére. Az egzisztencia olyan pillanatokban valósul meg, amikor eltölt a bizo
nyosság: ez az, amit akarok, ezt az örökkévalóság számára teszem, feltétlen döntést hoz-
tam.

Jaspers metafizikája az egzisztenciának a lét eredetéhez való felemelkedésével fog
lalkozik.Ennek szerinte három útja van:

1. A világ tartalmainak fogalmi túllépése
2. Az egzisztencia közeledése a transzcendenciához
3. Isten rejteleinek megfejtése
Megjegyzés:”A lét eredetéhez való felemelkedés" kifejezésen Jaspers a világ és benne

Isten megismerését érti.
Azelsőut tulajdonképpen tagadást jelent Gondolkodásunk kategóriái (I. a Jegyzeteket) 

ugyanis térben és időben megjelenő dolgokra vonatkoznak,az Abszolútum azonban té
ren és időn kivül létezik.

A lét eredetéhez való felemelkedés második útja az érzelmeken át vezet. Ez azonban 
nem egyértelmű, mert a dac és odaadás, a nappal törvénye és az éjszaka szenvedélye 
váltakoznak. Az Istenség ugyanis semmiféle egzisztenciális kapcsolatban nem lép elő 
rejtettségéből.

Végül a harmadik ut a tudományt, a művészetet és az intuíciót (I.Jegyzetek) jelenti. 
Valamennyi létező, azaz a természet, a történelem de az „általános tudat”, a természetbe 
ágyazott ember saját belső világával és szabadságával is a Transzcendencia rejtjele le
het, Jaspers bölcseletének tanítása szerint.

Megjegyzés: a rejtjelezésnek (kódolásnak) számos módja van; az egyik legegysze
rűbb pl. a következő: tuvudsz ivigy beveszévélnivi?

A transzcendencia rejtjeleit eddig még senkinek sem sikerült egyértelműen megfejte
nie. Előző hasonlatunknál (Mágikus szemek c. album) maradva ennek a látszólag kusza 
vonalak felelnek meg,melyből a térbeli ábrák kirajzolódnak, ha megfelelőem nézzük azo
kat. A transzcendencia rejtjeleinek egyik „megfejtése” szerint -amit az ógörögök találtak- 
a testek a szabadesés folyamán a „helyüket” keresik; a súlyos tárgyak helye lent, a 
könnyűeké ellenben fent van. Ez a „megfejtés" azonban hibásnak bizonyult, mivel ellent
mondásokhoz vezetett. Kijavítására előbb Galilleí, majd Newton vállalkozott. Az előbbi a 
négyzetes úttörvényt, utóbbi pedig a gravitációs törvényt állította az ógörögök elmélete 
helyére, azaz egy másik „megfejtését” adta a „transzcendencia rejtjeleinek” . Einstein 
azonban további módosításra kényszerült; szerinte az elengedett testek a legrövidebb 
úton haladnak.mozgásuk folyamán; e legrövidebb ut azonban a tömegek által okozott 
„púpok” miatt módosul,igy jön létre pl. a szabadesés Einstein gravitációs elmélete,azaz 
a transzendencia rejtjeleinek egy további, vélt megfejtése szerint.

FÁY LÁSZLÓ
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Egy újabb rejtjel pl. az anyag és a fény kettős természete, a határozatlansági reláció, 
de idetartoznak a lélektan, a jog, a művészet megoldatlan problémái is.

Jaspers nagyra értékelte Kierkegaard filozófiáját,főleg azt, amit az emberi létezésről 
tanított, sajátmagát azonban nem sorolta az általa elindított irányzat, az egziszencializ- 
mus hivei közé.

Főbb müvei: a 3 kötetes Filozófia (1932), továbbá Az igazságról, A filozófiai hit valamint 
a Bevezetés a filozófiába c. Írásai.

Az egzisztencialista filozófia másik ismert képviselője Martin Heudegger(1889-I976).
Teológusként kezdte,majd filozófiát tanult, 1928-ban Husserl utóda lett a freiburgi egye

tem filozófiai tanszékén.
Nézete szerint olyan gondolkodásra van szükség,mely összefogja a két szélsőséges 

irányzatot, u.m. a racionalizmust és az irracionalizmust. Jaspershez hasonlóan ő sem 
vallotta magát egzisztencialistának és ezt újabban egyes filozófiatörténészek is elfogad
ják. Hovatartozásától függetlenül azonban mi mégis az egzisztencialista bölcselet ismer
tetésénél tárgyaljuk eszméit.

Heidegger szerint az érzést, ösztönt és akaratot nem szabad az értelem helyére állítani; 
többek között ezt is jelenti a racionalizmus és irracionalizmus összeegyeztetésére irá
nyuló törekvése.

Heidegger szerint a lét teher a számunkra, ezért az ember „elidegenedett” a léttől. 
Egyes filozófiatörténészek e felfogása miatt úgy vélik, hogy bölcselete nem tekinthető 
sem vallásosnak,sem ateistának. E nézetüket Heidegger azon művére alapozzák, mely
ben Hölderlin egyik versére célozva azt irja, hogy „éjszaka borult a földre, Isten elhagyta 
a világot, mint a horizont mögött aláhanyatló nap”. Szerinte ezért újra fel kell tennünk a 
már sok más filozófus által is feltett kérdést, hogy mit jelent a lét és mi az értelme. E kér
désre szerinte csak úgy kaphatunk választ, ha leromboljuk az eddigi metafizikát és meg
szüntetjük filozófiai hagyományainkat. Ez utóbbi gondolata miatt némelyek agnoszticiz- 
must vélnek felfedezni bölcseletében.

Heidegger tanítása szerint a létező (Seiend) különbözik a léttől (sein) ám a nyugati 
gondolkodás Platon óta megfeledkezett erről a különbségről és szinte kizárólag csak a 
létezővel foglalkozott. Mindig csak azt taglalta,’’ami” van és nem kutatta azt, mit jelent az, 
hogy „van”.

Heidegger szerint a nyugati ember gondolkodása kezdettől fogva a dolgokra irányult, 
ennek tulajdonitható.az élet, az ember, Isten eldologiasodása. Ha ugyanis a létet a „lé
tező” kategóriáival értelmezzük, akkor a lét üres fogalommá válik. Az asztal bútor, a bú
torok emberi termékek, az emberi termékek fizikai dolgok. Az általánosítás következő fo
kán már csak azt mondhatom az asztalról, hogy létező, és ez nem jelent számomra sem
miféle hasznos információt. így érthető a mindennapok emberének türelmetlensége, ami
kor a létről hall. Ha azonban azt mondom: „jókedvű vagyok”, mindenki tudja, hogy ebben 
mit jelent az, hogy „vagyok”. A lét tehát konkrét: ha azt mondom szomszédomnak: hétfő 
van,ő ezt megérti és nem szorul magyarázatra a „van” jelentése. Heidegger szerint ez a 
lét átlagos és homályos megértése és ez igy is marad mindaddig, amig nem teszünk fel 
további, magára a létre vonatkozó kérdéseket. Heidegger célja az, hogy eloszlassa ezt 
a homályt és fényt derítsen a létre.

Ennek eléréséhez elődje, Husserl módszerét használja fel: „hagyja megmutatkozni” a 
tárgyat. Szerinte ugyanis saját egzisztenciánk, azaz létünk is feltárulkozik előttünk, ha 
engedjük szóhoz jutni, engedjük,hogy kifejtse magát. Szemére veti a modern gondolko
dóknak azt, hogy egyrészt kirekesztik az embert a természetből, másrészt a fizikai való
ságokhoz hasonlóan fogják fel. Heidegger szerint ezzel szemben az emberre a „világban 
levő léte” a jellemző Ezen azt érti, hogy létünk testünk határán kivül, egy bizonyos terü
leten van elosztva:ez pedig az aggodalom, gond és gondoskodás területe. Heidegger 
fenti gondolata nagyon hasonló a modern fizika kvantummechanika nevű fejezetének fo
galmaihoz: az elektron is „egy bizonyos területen van elosztva", melyet az u.n. Schrödin
ger egyenlet megoldásával kaphatunk meg. Heidegger tehát az embert a lét egy meg
határozott régiójának tekinti, melyet „ittlét”-nek (Dasein) nevez és az embert érti rajta.

Heidegger szerint az emberi egzisztenciát három tulajdonság jellemzi:
1. a hogylét,vagy másszóval a hangulati állapot
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2. a megértés és végül
3 3 beszéd
Az egzisztencia e három alapkategóriáját Heidegger egzisztenciáinak nevezi
A „hogylét”-et teljesen félreértenénk, ha valamiféle belső állapotra, énünk tapadmá- 

nyára gondolnánk, ahogyan pl. az asztal szine rátapad az asztalra. A hogylét Heidegger 
szerint átjárja az egzisztencia teljes mezejét és bizonyos módon „hangolja" is azt. A gyak
ran tartós, egyenletes, sápadt hangulatnélküliség -ami nem tévesztendő össze a lehan- 
goltsággal- azt jelzi, hogy a lét unja önmagát. „Nyilvánvalóvá lett a lét, mint teher" irja Lét
és idó c. müvében. , ,

A második egzisztenciái a megértés. Ez annak a létnek a megertese, amelyben eg
zisztenciánk gyökerezik, amelynek ismerete nélkül egyetlen kijelentést sem tehetnénk. 
Az ember kiemelkedő tulajdonsága a lét megértése, ennek következménye az ittlét (Da-
sein).

A harmadik egzisztenciái a beszéd: Heidegger szerint nyelvében egzisztál az ember. 
A nyelv szerinte üzenet a létről és az emberről, egyúttal hirnök is, amely a konkrét törté
nelmi helyzetben értelmezi ezt az üzenetet. Ha pl. ketten beszélgetnek, megértik egy
mást, majd hirtelen elhallgatnak, akkor ez a csend is „beszéd” legalább is van bizonyos 
információtartalma. A közös hallgatás tehát néha a megértés legmélyebb rétegeit is han
golhatja. Ebből az egyszerű példából kiviláglik, hogy nemcsak a szavak és hangok al
kotják a nyelv lényegét: néha a hallgatás is lehet alkotóeleme beszédünknek."Hallgatni 
tudni valamire...egzisztenciális megnyiltsága az ittlétnek" irja a Lét is idő c. müvében.

Heidegger elválasztja a létet a létezőtől, miáltal a lét elszakad a valóságtól és össze
fonódik a semmivel.

„A lét annyi, mint beállítottság a semmibe” irja Mi a metafizika? c. művében.Továbbá: 
„A semmi nem ellentétes fogalma a létezőnek, hanem magának a létnek a lényegéhez 
tartozik” (u.o.) így a létnek az a fogalma, ahogyan azt a többi filozófus használja, zavaró 
Heidegger számára, ezért elhatárolódásképpen bevezeti az áthúzott lét (lét) kifejezést. 
Az áthúzás azt mutatja, hogy ez mást jelent, mint amit általában jelenteni szokott beszé
dünkben, pl. a „létminimum” összetételben. Az áthúzás azonban még többet is jelent He
idegger szerint: a négyfelé osztást, melyben „a föld az építve hordozozó,táplálva meg
termékenyítő. Ha földet mondunk,a másik hármat is vele gondoljuk „Szerinte ezek a kö
vetkezők: az ég, Isten és az emberiség.

Heidegger tanításának lényege az, hogy szubjektum és objektum szétválaszthatatlan 
egységet képez, mely csak önmagunk révén ragadható meg.

Heidegger aktivan részt vett a nemzetiszocialista mozgalomban, ezért a háború után 
egy ideig előadási tilalom alatt állt. Ennek feloldása után hamarosan nyugdijaztatta ma
gát. Főbb müvei: Lét és idő (1927), Az igazság lényegéről (1931), Bevezetés a metafizi
kába (1935) Útban a nyelvhez (1959).

Az egzisztencialista filozófia ateista ágának egyik alapítója és fontos képviselője Je- 
an-Paul Sartre (1905-1980) 1941-ben csatlakozott a francia ellenállási mozgalomhoz de 
nem fegyverrel, hanem tollal harcolt a német megszállók ellen. 1945-ben Simoné de Be- 
auvoirral és Maurice Merleau-Pontyval együtt folyóiratot alapított, melynek haláláig szer
kesztője volt. (Les Temps Modernes).Tagja volt a Francia Kommunista Pártnak, de I956- 
ban, tiltakozásul Magyarország szovjet megszállása ellen, kilépett belőle. 1964-ben neki 
Ítélték az irodalmi Nobel-dijat, de nem fogadta el.

Sartre az egzisztencialista filozófia segítségével egy baloldali magatartást kívánt meg
alapozni. Ellentétben Heidegger és Jaspers bölcseletével, amely az első világháború utá
ni krízist tükrözte, Sartre nézeteit a második világháborút követő fenyegetettség érzése 
hatja át. Kor-, és eszmetársaihoz hasonlóan szépirodalmi müvekben is kifejezésre juttatta 
filozófiai eszméit, Így pl. átdolgozta az Oresteia görög sorstragédiát olymódon, hogy az 
a bűnnel való szembeszegülést hirdesse. Drámáiban és novelláinak egy részében Freud 
pszichoanalízise segítségével igyekezett megmagyarázni a hitlerista vezetők gondolko
dásmódját és magatartását.

Sartre főmüve a Lét és semmi c. munkája. Ebben Heídeggerhez hasonlóan ő is a lét 
értelmét keresi. Két alapvető létformát tételez fel, melyek közül az egyik az önmagában 
létező, mig a másik az önmagáért létező. Az önmagában létezőn azt érti, hogy valami
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teljesen megegyezik önmagával, és ennek az önazonosságnak a következtében önnön 
léte teljesen kitölti önmagát. Ez az önmagával azonos lét szerinte a dologra jellemző. 
Ezzel szemben az emberre jellemző létforma az önmagáért való, azaz a tudatos lót. A 
tudat meghatározó jegye szerinte az intencionalitás, (I. Jegyzetek) mely Sartre szóhasz
nálatában a másra való irányulást jelenti, azaz szerinte a tudat annak a felismerése, hogy 
az illető nem a másik. (A Jegyzetek-ben megtalálhatjuk a tudat más gondolkodók által 
adott meghatározásait is, melyek valamennyien lényegesen különböznek egymástól). 
Mivel az önmagában való létezés ilymódon hiányt (pl. a másikét) is jelent, az önmagában 
való létezés létformájában megjelenik a léthiány, a Semmi. Sőt, mivel a tudatnak éppen 
ez a „senmmités” a lényege, Így a tudat végül is semmi, azaz a tudat olyan lót, amelyen 
át a Semmi belép a világba. Másszóval, Sartre szerint a tudat az önmagával való azo
nosság, vagyis az önmagában való létezés hiánya. Ebből az következik, hogy a tudat 
sohasem azonos önmagával: én, az ember, sohasem lehetek azonos azzal, ami most 
vagyok. „Az emberi valóság állandó meghaladás, az önmagával való, sohasem adott 
megegyezés felé” .Az ember szerinte állandóan túllép azon, ami: másszóval „ő nem az, 
ami”. Ez másszóval azt jelenti, hogy az ember állandóan semmiti meghatározásait, kö
vetkezésképpen szabad. Sartre szerint továbbá az egzisztencia megelőzi a lényeget, így 
nincs adott emberi természet, amely meghatározná, hogyan cselekedjünk és viselked
jünk. Ezért tehát Sartre szerint önazonosságunk mindennapi cselekedeteinkből és vá
lasztásainkból épül fel, igy az ember teljesen szabadon, előre meghatározottság nélkül 
választ és cselekszik, sem külső, sem belső tényezők nem befolyásolják tetteit.

Mivel a tudat sohasem lehet azonos önmagával, Sartre szerint a szerelem a Másva
lakivel való azonosulás hiábavaló kísérlete. Mert vagy a másikat változtatjuk dologgá, 
vagy a másik tesz minket azzá, igy hát valódi kapcsolat egyik esetben sem jöhet létre. A 
szerelem azért lehetetlen, mert benne „ a másik szabadságát igyekszünk hatalmunkba 
keríteni”. A szerelemben azt akarjuk, hogy „a Másik léte szabad kiemelkedésének ab
szolút és egyetlen célja az engem választás legyen, vagyis azért válassza létét, hogy az 
én objektivitásomat és tényszerűségemet alapozza meg”. így Sartre szerint a szerelem 
önmagában hordja megsemmisülésének okát, mivel ez csak a szubjektumok önmagukat 
megőrző összeolvadásával jöhetne létre, ami lehetetlen. A szerelemben és minden más 
emberi kapcsolatban is, Sartre szerint, uralkodni akarunk a másikon, azaz vele akarjuk 
megalapozni saját létünket

A tudat azonban nemcsak arra irányul, hogy a másik tudatával összeolvadjon, hanem 
eggyé akar válni önmagával is, azaz dolog és tudat kiván egyszerre lenni. Sartre szerint 
az Isten eszméje is ebből az ellentmondásos törekvésből származik, ennek a kivetítése, 
így Isten egyrészt dolog, mivel változatlan, másrészt azonban tiszta tudat, azaz léthiány. 
Mivel ez ellentmondás, ezért Sartre szerint Isten nem létezhet.

Sartre filozófiája -akárcsak Heideggeré- nagymértékben támaszkodik Husserl tanaira. 
Főbb művei: Lét és semmi (1943), Mi az irodalom (1947), A dialektikus ész kritikája,I 
(1960),11(1985)

Maurice Merleau-Ponty (1907-1961) Sartre mellett az egzisztencializmus ateista ágá
nak másik ismert képviselője: Husserl gondolatait az emberi létezés testi dimenzióira al
kalmazta. Bírálta Sartret az emberi tudat autonómiájának „túlhangsúlyozása" miatt, mivel 
szerinte a tudat szabadsága kibogozhatatlanul össze van fonódva a tudatot megelőző 
kollektív jelentésstruktúrákkal és igy az emberi létezés a lét látható és láthatatlan dimen
zióinak összefonódásában fejeződik ki.

Merleau-Ponty érdeklődése kiterjedt a művészet és irodalom „indirekt nyelvére" is, 
amint arról számos müve tanúskodik .Szerinte a test-szubjektum elemzése a kétértel
műség filozófiájához vezet, mely nyelvileg abban nyilvánul meg, hogy egy már elsajátított 
nyelv alapján új jelentéseket alkotunk, politikailag pedig abban, hogy egyszerre vagyunk 
cselekvők és társadalmi hagyományaink rabjai. Főbb müvei: Az észlelés fenomenológi
ája (1945), A dialektika kalandjai (1955), Jelek (1960).

Az egzisztencializmus ellenségesen tekint az elvont elméletekre, mivel ezek szerinte 
elhomályosítják az élet bonyolultságát és kuszaságát. így mind a vallásos, mind az ateista 
ága szembeszáll az egzakt tudományok által sugallt egységes fizikai világkép eszméjé
vel. Érdekes azonban megfigyelni, hogy az egzisztencializmus ateista ágában is jelent
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kezik bizonyos vallásosság. így pl. Albert Camus egzisztencialista felfogást hirdető iró 
Pestis c. regénye előszeretettel foglalkozik az ateista szentség problémájával, melynek
félreismerhetetlen vallási vonatkozásai vannak.

Az ateista egzisztencializmus szerint az erkölcsfilozófus feladata nem különbözik a 
drámairóétól,ezért az irányzat számos követője irt színpadi műveket is.

Kérdések:
1. Milyen ontológiai és milyen gnoszeológiai felfogást képvisel

a) az agnoszticizmus
b) a dualizmus?

2. Monista, vagy dualista-e a behaviorizmus ontológiája9
3. Miért költözött Diogenész egy hordóba?
4. Mi a filozófia feladata Jaspers szerint?
5. Hogyan jutunk el szerinte a tapasztalat világából a léthez?
6. Mivel foglalkozik Jaspers metafizikája?
7. Hogyan juthatunk el a lét eredetéhez Jaspers szerint?
8. Mikor valósul meg Jaspers szerint az egzisztencia?
9. Mondjon példát a természet „rejtjeleire”.
10. Sorolja fel az egzisztencializmus Heidegger által megfogalmazott fontosabb taní

tásait.
11. Mit jelent Heidegger szóhasználata értelmében
a.) az ittlét,
b.) a hogylét,
c.) a megértés,
d.) a beszéd?

12. Mi az egzisztenciái?
13. Mi az áthúzott lét?
14. Milyen létformákat különböztet meg Sartre? Jellemezze ezeket.
15. Mit nevez Sartre „Semmidnek?
16. Mit jelent az ember szabadsága Sartre szerint?
17. Mi a szerelem Sartre szerint?
18. Mire törekszik a szerelmes ember szerinte?
19. Mi az isteneszme Sartre szerint?
20. Mi jellemzi a tudatot Merleau-Ponty szerint?
21. Hová vezet a test-szubjektum elemzése Merleau-Ponty szerint?
22. Miben nyilvánul meg szerinte a kétértelműség a filozófiában?
23. Van-e vallásosság az egzisztencialista ateizmusban? Ha igen, mondjon rá példát.
24. Mi az erkölcsfilozófus feladata az egzisztencializmus tanítása szerint?
25. Mi jellemzi az egzisztencializmus világképét?

FÁY LÁSZLÓ

JEGYZET

appercepció:különböző filozófusok által különbözőképpen értelmezett fogalom. Leibniz (1646- 
1716) és Kant (1724-1804) szennt az Ítélő felfogás. Leibniz annak a lelki folyamatnak a 
megjelölésére használta, amely által az ember az órzékileg adottat a figyelem és emléke
zet folytán felfogja, elsajátítja, a tudatba emeli és a tudat összefüggésébe elrendezi. Kant 
szerint az appercepció a szubjektumtól (I. cimszó) függ. A dialektikus materializmus sze
nnt az appercepció olyan új észlelet, amely a megelőző tapasztalathoz, az ember felhal
mozott tudásához és adott lelki állapotához kapcsolódik. Kant ama nézetét, miszerint az 
appercepció a szubjektumtól függ, a diamat nem fogadja el. Halasy-Nagy szerint az apper
cepció a lélek belső megismerő tevékenysége. 

evidencia, ewc/ens.nyilvánvaló.magától értetődő. 
én: I. szubjektum
igazság: különböző filozófusok által különbözőképpen értelmezett fogalom. Protagorasz (Kr.e. 

480-410) görög filozófus szerint „minden dolog mértéke az ember és ez az igazságra is 
vonatkozik. Descartes (1596-1650) szerint az igazságnak velünk született kritériumai van
nak, ezek egyike a „gondolkodom, tehát vagyok” alapelv. Spinoza (1632-1677) szerint 
igaz az a képzet,(I. a cimszót) amely megegyezik tárgyával. Kierkegaard (1813-1855) meg
különbözteti az igazságtól az objektivitást; az utóbbiak közé sorolja pl. a matematikai téte-
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leket. Az igazság ezzel szemben szerinte mindig szubjektivitás, „az objektiv bizonytalan
ság, a legszenvedélyesebb bensősóg általi elsajátitottságban rögzülve” Másszóval ez azt 
jelenti, hogy szerinte csak az igaz, ami mellett szabadon döntünk. Peirce (1839-1914) 
amerikai filozófus szerint az igazság alapja a hasznosság. Schlick (1882-1936) osztrák fi
lozófus szennt egy állitás akkor igaz, ha alapelvekből levezethető, illetve ha közvetlen 
megfigyeléssel igazolható tapasztalathoz vezet. Ez az u.n. „verifikációs elv” (l a megfelelő 
cimszót). A diamat szerint az igazság olyan ismeret (I. a cimszót), amely hűen, szubjektív 
torzítástól mentesen tükrözi az objektiv valóság jelenségeit. Halasy-Nagy (1885-1976) sze
nnt az igazság kriténuma a bizonyosság, mely utóbbinak objektiv és szubjektív (l.a megfe
lelő cimszót) forrásai vannak. A bizonyosság objektiv forrása a logikus összefüggés, mig 
szubjektív forrásai az evidencia és az intuíció. (L. a megfelelő címszavakat). Habermas 
(1929 -) szerint az igazság alapja a közmegegyezés, melyet ő „az igazság konszenzusel- 
méletének” nevez. (konszenzus=közmegegyezés). 

immanens: benne rejlő, benne foglalt. Ellentéte a transzcendens.
inger: a külső környezetben, vagy az élő szervezetben végbemenő minden olyan változás, 

mely az élő szervezetben anyag-, vagy energiacsere változást idéz elő. 
intencionalitás: a középkori filozófiában a csak gondolatban létező dolgok (pegazus, kentaur, 

tündérek, lidércek, manók, stb.) elnevezése. Az ujabb filozófiában (főleg Husserl óta) újra 
használatos lett -némi jelentésváltozással- ez a megjelölés 

intuíció: beleérzés. Az a képesség, hogy az egészet részeivel együtt, egyetlen aktusban, „be
lelátva” közvetlenül ragadjuk meg, hogy átlássuk egy tárgy, egy tényállás lényegét, egy 
összefüggés szerkezetét, valamely dolog eszméjét. Descartes-nál a szellem intuíciója a 
minden módszert közvetlenül megelőző racionalista (l.ott) gondolkodást jelenti, Schelling 
(1775-1854) filozófiájában az intuició a létnek (I. ott) a művészet által történő irracionális 
(l.ott) megragadása.

irracionális: a logikai gondolkodás számára nem hozzáférhető. Ellentéte a racionális. 
ismeret: Az ember megismerő tevékenységének eredménye. A megismerő tevékenységet és 

a megismerés forrásait az egyes gondolkodók különbözőképpen határozzák meg. Felfogá
sukat az általuk hirdetett ismeretelméletben fejtik ki részletesen. (L. még a megismerés 
cimszót is.)

kategória: A görög kategorein (=állitam,kijelenteni) igéből származó kifejezés.Ansztotelesznél 
(Kr.e. 384-322) a kategónák a legfőbb létmódokat és állítási módokat jelentik.Ezek külön
böző fajta kijelentések,melyek egy dologról tehetők. Arisztotelesz a következő kategóriá
kat különböztette meg: a szubsztancia (I. a cimszót), a minőség, a mennyiség(méret), relá
ció.(pl.idősebb valakinél),hely,idő (pl. dátum), tevékenység (pl. tanul), elszenvedés (pl.bal
eset én). Leibniz (1646-1716) hatra redukálta a kategóriák számát, míg Kant (1724-1804) 
új jelentést adott a kategóriáknak: „gondolati formákként” fogta fel azokat, egyszersmind 
számukat négyre redukálta. Ezek a következők: mennyiség, minőség, viszony és modali
tás (l.a címszót). A mai köznyelvben a kategória megjelölést fogalomcsoport, olykor foga
lom értelemben szokták használni, míg a filozófia a kategóriák elméletét az ontológia kere
tében tárgyalja.

/Cöpzöf/Arisztotelesz szerint az emlékezet összegyűjti az észleléseket és képzet formájában 
bármikor megjeleníti azokat tudatunkban.(L. a cimszót). Szent Ágoston (354-430) szennt a 
csodálkozás a képzetek igazságában való kételkedéshez.majd egy olyan alap keresésé
hez vezet, ami a képzetek igazságtartalmát biztosítja. Ezáltal a képzet ismeretté (I. a cim
szót) válik. Hegel szerint a képzet a gondolatok és fogalmak metaforája. A diamat szennt a 
képzet az érzéki megismerés legmagasabb formája,összekötő láncszem az észlelés és a 
fogalom között.

külvilág: mindaz ami nem ón. Egyes gondolkodók részben, vagy egészben megismerhető- 
nek, mások megismerhetetlennek tartják. Olyan irányzat is van (szolipszizmus) amely ta
gadja létezését.

\ét: A vallásos és az ateista gondolkodók többsége egyetért abban, hogy a lót „mindaz.ami 
van”.De abban már eltérnek nézeteik, hogy „mi az,ami van”.A matenalisták ugyanis nem 
isménk el létezőnek Istent, a túlvilágot,a halál utáni életet, ami pedig a vallásos bölcselet
nek alapvető tanitása. így azután a diamat egyik vezető gondolkodója, Lenin () szennt „a 
lót filozófiai kategória az objektív valóság megjelölésére” (I. még az objektiv és a kategóna 
címszavakat is). Heidegger szennt a lét annyi, mint beállitottság a semmibe, amit a lót szó 
áthúzásával is kihangsúlyoz. Schopenhauer (1788-1860) szerint a lét az Ősakarat tárgyia- 
sulásra való törekvése, mig Sartre az egyén szubjektív létezését tekinti létnek. Lonergan 
(megh. 1984) olasz származású kanadai filozófiaprofesszor szerint nem lehet meghatároz
ni, hogy mi a lót. (Mint az előzőkben láttuk, több gondolkodó különbséget tesz lót és léte
zés között Ez utóbbit az illető filozófus nézeteinek ismertetésénél tárgyaljuk). 

megismerés: Aqumoi Szent Tamás (1224-1274).szennt a megismerés a tudásszerzés módja, 
mely megelőzi a tudományos előrehaladást. A racionalista gondolkodók (pl. Descartes) né
zete szerint a megismerést a gondolkodás teszi lehetővé. Az irracionalizmus (mely a racio
nalizmus ellentéte) szerint a valóság nem ismerhető meg az ész utján, hanem az érzel-
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mekben és élményekben fedezhető fel.Az empirizmus a tapasztalatot, a szenzualizmus 
pedig egyedül az érzékelést tekinti a megismerés forrásának. Kant szerint a tárgyaknak 
kell alkalmazkodniok a megismeréshez és nem megforditva.A dialektikus materializmus 
(diamat) felfogása szerint a megismerés a szubjektum (I. cimszó) tevékenysége, amely
nek során a tőle függetlenül létező objektiv valóságot (az objektumot; I. cimszó) tapasz
talatainak feldolgozása utján visszatükrözi,szellemileg reprodukálja.Rahner ()szennt a 
megismerés magának a létnek a szubjektivitása.Számos filozófusnak, igy Rahnernak is 
szeget üt fejébe az, hogy miképpen lehetséges a megismerés,hiszen ez képes a sajátma
gától különböző valóság befogadására. Halasy-Nagy úgy próbálta feloldani ezt az ellent
mondást, hogy feltételezte: „a tárgy megragadható".így ugyanis a megismerés -szerinte- 
abban áll, hogy a tudat az ismereti tárgyra irányul és ennek eredményeképpen azt magá
ba fogadja. Az agnosztikus gondolkodók azonban azt kérdezik: „és mi van akkor, ha a
tárgy nem ragadható meg”? 

metafizika: a szó görög eredetű, jelentése „fizikán túli". Arisztotelesz ( Kr.e.384-322) használ
ta elsőizben „az első elvekkel és okokkal foglalkozó tudomány'’ értelemben. Platón 
(Kr.e.427-347) kései követői, az ujplatónikusok (Kr.u.lll-VI század) szennt „tárgya túlmegy 
a természeten”, igy metafizikán a lét végső okairól, annak lényegéről és értelméről szóló 
tanitást értették. A filozófusok egyrésze elutasitja, másik része azonban a bölcselet lénye
ges fejezetének tekinti a metafizikát. 

metafora: az irodalomtudományban a szó jelentése „összevont hasonlat” (pl. az „ olyan feke
te, mint a korom” hasonlat helyett a „koromfekete” metaforát is használhatjuk). A metafora 
eszközét a filozófusok egyrésze is előszeretettel alkalmazza mondanivalójának kifejezésé
re; ez azonban gyakran megnehezíti, olykor lehetetlenné teszi annak megértését. „Gyak
ran lehetetlen rájönni arra, hogy hol végződik a metafora és hol kezdődik a komoly elmé
let. Sőt még arra is van példa, hogy néhányan tagadják a metafora és az elmélet közötti 
különbséget” írja a nemrég elhunyt Kari Popper osztrák származású filozófus.(2). Lenin 
szerint pl. a tudat „tükrözi” a valóságot (L. pl. a megismerés cimszót) ami metafora, hiszen 
tükrözésről csak a fénytanban beszélhetünk a beesési szög, beesési merőleges és a visz- 
szaverődési szög egyidejű megadásával. 

modalitás: létezési mód.
objektiv: az objektumra (tárgyra) vonatkozó, tényleges, valóságos.
objektum: tárgy. Kant óta annak a jelölésére használják, ami a szubjektummal (tudat, belső vi

lág, I. még a cimszót is ) mint valóságos, szembenáll. Használják még a „megismerés tár
gya” értelemben is, a megismerő alany, azaz szubjektum (L.cimszó) ellentéteként. 

panteizmus: Az a felfogás, mely Istent a világgal azonosnak tekinti. Kétféle értelemben is 
használják, u.m.: minden Istenben van illetve mindenben Isten van. Az utóbbi másszóval 
azt jelenti, hogy Isten csak a világban van, amit a filozófia nyelvén úgy szoktak kifejezni, 
hogy Isten immanens (I. cimszó). A panteizmussal ellentétes felfogású gondolkodók ezzel 
szemben azt tanítják, hogy Isten különbözik a világtól,azaz transzcendens(l. cimszó). Im
manens és transzcendens ellentétes fogalmak. 

racionális: ésszerű,.értelemmel felfogható. Ellentéte az irracionális. 
szubjektiv.a szubjektumra (l.cimszó) vonatkozó, a szubjektumtól függő, érzelmi. 
szubjektum: az objektummal ellentétes. Az ismeretelméletben a megismerő Én, a megisme

rés alanya.
transzcendens: valamin túl levő, tőle különböző, benne nem rejlő, valamit meghaladó; az im

manens (I. cimszó) ellentéte. Mint dolog nincs a tudatban, hanem csak mint képzet, tehát 
nem mint anyagi-tárgyi, hanem mint gondolati, eszmei valóság. A vallásos és az ateista 
gondolkodók egyik fő vitatémája a transzcendencia létezésének elismerése vagy tagadá
sa.

szubsztancia.lényeg. Jelenti még a maradandót is a változóval szemben, főleg .a vallásos 
gondolkodók szóhasználatában. Az utóbbiak „az önmaga által és önmagában létező", 
azaz Isten megjelölésére is használják, 

íudaí/különböző filozófusok által különbözőképpen értelmezett fogalom. Szent Ágoston sze
rint az igazság, jóság és a szépség vezérlő elvei rendezik a tudattartalmakat; ezeket a ve
zérlő elveket, tudatformákat szerinte nem az érzetek és képzetek adják: az érzékfeletti vi
lághoz tartoznak, amely csak az értelemmel fogható fel. Szerinte ezek jelzik az ember is- 
tenképiségét. Kant szennt az általános tudat a tiszta appercepció (I. cimszó), amely lehető
vé teszi a képzetek elhelyezését a kategónákba három képessége, u.m. az érzékelés, az 
értelem és az ész segítségével. Teilhard de Chardm (1881-1955) szerint nem beszélhe
tünk egységes tudatról, csak tudatformákról. Ez utóbbiak szerinte nem tartalmai a tudat
nak, hanem csak olyan formák, amelyek alapján a tartalom rendeződik. A diamat szennt a 
tudat az anyagi valóság visszatükrözése és az emberi tevékenység irányitója, a legmaga
sabb szervezettségű anyag, agyműködés. Heidegger szándékosan kerüli a tudat szó hasz
nálatát. Számos vallásos gondolkodó, igy pl. Halasy-Nagy szennt a tudat a kívülállóként 
önmagunkról való gondolkodás képessége, (transzcendentális reflexió) mellyel az összes 
élőlények közül csak az ember rendelkezik. Az önmagáról kívülállóként való gondolkodás
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képességével a tudomány mai állása szerint az u.n. mesterséges intelligenciájú robotok 
sem rendelkeznek.

veri fik áció: igazolás. A Bécsi Kör néven ismert filozófuscsoport (jelentősebb tagjai: Rudolf Car- 
nap, Kurt Gödéi, Juhos Béla, Hans Reichenbach, Montz Schlick de rajtuk kívül, bár formá
lisan nem voltak tagjai ide sorolható még Kari Popper és Ludwig Wittgenstein is), Emst 
Mach nyomdokain haladva egy olyan uj bölcseleti irányzatot (neopozitivizmus,logikai pozi
tivizmus) hozott létre, amely megkísérelte, hogy a filozófiát az egzakt tudományok (mate
matika,fizika) rangjára emelje.E csoport vezette be a verifikációs elv néven ismert eljárást, 
melyet az igazság címszóban tárgyaltunk. Az irányzat szerint egy kijelentés hitelessége 
azon a módszeren múlik, amellyel a kijelentésben megfogalmazott felismeréshez eljutot
tunk. A Bécsi Kör Hitler hatalomra jutása után feloszlott, tagjai jórészt emigráltak. A Kör ve
zetőjét, Montz Schlicket meggyilkolták.

Miért éppen betűrendben? Kérdezi talán tankönyvszerű Írásom „izmusai” láttán a Nyájas Ol
vasó. Igaz, választhattam volna a kitaposottabb, hagyományos históriai utat is, mindjárt az 
első órán (preszókratikusok) feltéve az obiigát kérdést: hányszor lehet ugyanabba a folyó
ba belelépni? Ezesetben a tanév végére eljutottam volna a jelenkor legizgalmasabb filozó
fiai problémáihoz, hacsak osztálykirándulás, tanári hiányzás vagy ünnepek miatt nem ma
radnak el az utolsó órák. Ez azonban törvényszerűen bekövetkezik, a tanulók fejében pe
dig a filozófia megreked a barlanghasonlatnál. Mindezt elkerülendő, a bevezető ismeretek 
után az enciklopédikus tárgyalást választottam, mivel meggyőződésem, hogy minden 
rendszerezés a filozófiában már világnézeti elkötelezettséget jelent és éppen ezt igyekez
tem elkerülni. Hogy ez mennyire sikerült, azt döntsék el azok a filozófiát tanitó kollégák, 
akik figyelmükkel megtiszteltek
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A valláspedagógia 
integráló szerepe

Az osztrák pedagógiai főiskolák tapasztalatai 
az általános iskolai tanárok képzésében

HARTWIN SCHMIDTMAYR

Ausztria az elmúlt évtizedekben számos olyan tapasztalatra tett szert a valláspe
dagógia tantárgy főiskolai oktatása terén, amelyek talán másutt is hasznosíthatók 
lehetnek a tanárok, illetve a tanítók képzésében. Ahhoz, hogy az olvasó megfe
lelőképpen értékelhesse az alább ismertetendő valláskoncepció alkalmazása 
során összegyűlt tapasztalatokat, először az osztrák tanító-, ¡11. tanárképzés 
intézményi sajátosságairól kell néhány szót szólni.

Tanító-, ill. tanárképzés Ausztriában

Az iskolaköteles korú gyerekek oktatását Ausztriában- az iskolaköteles kor a hatodik 
életévtől kezdődően kilenc tanévet jelent- vagy általános iskolai tanárok (tanítók) taníta
nak a „népiskolák” négy alsó tagozatos osztályában (az „elemiben”), illetve a felső tago
zat ötöditől a nyolcadikig tartó négy osztályában (a „polgáriban”), az úgynevezett „poli
technikai szakfoglalkozásokon” (ez a tantárgy a pályaválasztási tájékozódást szolgálja 
a kilencedik tanévben), továbbá az iskolaköteles korú fogyatékos és mozgáskorlátozott 
gyerekek oktatását végző kisegítő iskolákban (Sonderschulen). Amennyiben az ehhez 
szükséges feltételek adottak, a gyereknek megvan a lehetősége arra, hogy az „elemi” 
elvégzése után valamilyen általános képzést nyújtó középfokú tanintézmény (gimnázi
um) alsó tagozatára bekerüljön. A középfokú intézmények alsó tagozatán az iskolakö
teles korú gyereket az ötödik osztályig már egyetemi végzettséggel rendelkező tanárok 
tanítják.

Ausztriában az általános iskolai tanítók (tanárok) képzése egészen 1968-ig a hagyo
mányos tanítóképzőkben (Lehrerseminare) folyt. Az öt évfolyamos tanítóképzőbe a pol
gári iskola vagy a gimnázium negyedik osztályának elvégzése után járhattak a leendő 
tanítók (tanárok). Mivel ennek az intézménynek mind az általános képzést, mind a pe
dagógiai alkalmasságot biztosítania kellett, az ötödik évfolyam elvégzése nem adhatta 
meg a tanítói (tanári) hivatást szolgáló teljes képesítést. A frissen végzett tanítónak pá
lyakezdő éveiben dolgozatot kellett készítenie otthon és népiskolai tanítói szakvizsgát 
kellett letennie. A polgári iskolai tanári képesítést csak ezt követően szerezhette meg.

Egy 1962-ben elfogadott, az osztrák iskolaügy rendszerét meglehetősen átfogó jelleg
gel újjárendező szövetségi törvény keretén belül az általános iskolai tanítók (tanárok) 
képzését is újraszabályozták. Az iskolaügyi reform pedagógiai főiskolák (Pädagogische 
Akademien) Létesítését irányozta elő; ezekre az intézményekre a törvény értelmében 
csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkező hallgatók járhatnak és a hat féléves képzési 
időtartam során itt vagy népiskolai, vagy polgári iskolai, vagy kisegítő iskolai tanítói ill. 
tanári képesítést szerezhetnek. A főiskolák a szükséges felkészülési időszakot követően 
1968-ban kezdték meg tevékenységüket. Azóta 14 pedagógiai főiskola működik Auszt
riában,(1) fenntartásukról részben a szövetségi állam, részben az egyes püspökségek
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gondoskodnak, Burgenland esetében pedig az állam és az egyház közösen- egy főiskolai 
alapítvány keretében- működteti az intézményt.

Hitoktatás és valláspedagógia

A hitoktatás 1968 előtt az összes többi osztrák iskolához hasonlóan a tanítóképzőin
tézetekben is a tanterv által kötelezően előírt (bár lemondható) tárgyak közé került, nem 
csupán a Szentszék és Ausztria között érvényben lévő egyezmény vonatkozó rendelke
zésével áll összhangban, hanem messzemenően egyezett az egyébként igencsak kü
lönböző táborokhoz tartozó felelős politikai személyiségek meggyőződésével is. Az új 
tantárgyat legtöbben az országszerte folyó hitoktatás mintájára képzelték el. Miként azt 
az oktatásügy egyik mértékadó politikusa abban az időben hangoztatta: „ A főiskolai hall
gatóknak is szükségük van arra, hogy lelki gondozásban részesüljenek” -jól- lehet ez- 
minthogy Ausztriában a hittanárokat közpénzből fizetik- természetesen költségvetési ter
het jelentett. A pedagógiai főiskolák valláspedagógia-oktatással megbízott tanárai rövid 
időn belül tapasztalták, hogy a hagyományos hitoktatás folytatása a főiskolákon nem cél
szerű és hosszabb távon talán nem is lehetséges. Habár a hallgatók közül sokan -annak 
ellenére, hogy addigi tanulmányaik nem szereztek túlságosan kedvező tapasztalatokat 
a hitoktatásról, eljutván az érettség egy bizonyos fokára, újból nyitottak voltak a vallási 
kérdések iránt; nem kevesen akadtak mindazonáltal olyanok is, akik kitartóan tudakolták, 
ugyan miféle ¡indokkal „kényszerítik” rájuk a valláspedagógia tantárgyat. A pedagógiai 
főiskolákon természetszerűleg viták folytak erről a kérdésről, maguk a valláspedagógia- 
tanárok is vitákat folytattak erről, melyek eredményeként lassanként kezdett kialakulni 
bennük valamiféle érzékenység az iránt, hogy a vallási kérdések felvetése milyen fontos 
tartalmakat hordozhat a hallgatók élettörténetének, illetőleg hivatáshoz való hozzáállá
sának vonatkozásában.

A valláspedagógia-koncepció kidolgozása

A valláspedagógiára mint főiskolai tantárgyra vonatkozó koncepció kidolgozásában 
különleges érdemeket szerzett Edgár J. Korherr a bécsi érsekség pedagógiai főiskolájá
nak valláspedagógia-tanára. Korherr részletes dokumentációt állított össze a valláspe- 
dagógía oktatásához. (2) Az anyagban helyet kaptak a szerzőnek a maga valláspedagó- 
gia-koncepcíójával összefüggő gondolatai is. (3) Az új pedagógiai főiskolákon e koncep
cióra támaszkodva készült el a valláspedagógia tantárgy első tanterve. (4) További lé
nyeges munkát végzett a valláspedagógia-oktatás szakszerű koncepciójának kialakítása 
és továbbfejlesztése érdekében az osztrák pedagógiai főiskolák katolikus valláspedagó
gusainak munkaközössége ("ARGE”). (5)

Az osztrák iskolarendszert szabályozó 1962-es törvény 7. és 8. szakasza kimondta, 
hogy át kell dolgozni a tanyervet. Erre a katolikus valláspedagógusok munkaközösségén 
belül került sor. Az új tanterv az 1985/86-os tanévben lépett hatályba. (6) Az Oktatásért, 
Művészetért és Sportért Felelős Szövetségi Minisztérium által közzétett tanul
mánygyűjteményben a tanterv mellett az azt kiegészítő és értelmező magyarázat is meg
található. (7) De ugyancsak a tanterv szövegét kiegészítő kommentárnak számít az AR
GE által oktatásra vonatkozóan összeállított dokumentumgyűjtemény is, amely három 
kötetben látott napvilágot és több kiadásban is hozzáférhető. (8)

A valláspedagógia mint humántudományos tantárgy

A leendő általános iskolai tanítók (tanárok) képzése a tanárképző főiskolákon négy 
szakterületen folyik. A humántudományos tárgyak körén belül (valláspedagógia, neve
léstudomány, oktatástudomány, pedagógiai pszichológia, pedagógiai szociológia) a fel
adat az emberrel kapcsolatosan szükséges ismeretek átadása és annak a képességnek 
a kialakítása, amely lehetővé teszi azoknak a hivatás gyakorlása során előadódó konkrét
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emberi problémáknak megfelelő módon történő kezelését. A szaktudományok körén be
lül azok az ismeretek és készségek kerülnek megszerzésre, amelyeket a háromféle kép
zés (népiskolai tanítói, polgári iskolai, ill. politechnika tanári, kisegítő iskolai tanári képzés) 
célként előír. A didaktikai tárgyak az órán történő ismeretátadás módját és módszereit 
veszik szemügyre. Az iskolai gyakorlatokon -  ami hetente egy napot jelent -  a hallgató 
megfelelő irányítás mellett megfigyeli és gyakorolja az órai munkát az osztályban. Mivel 
a pedagógiai főiskola nem hittanárokat, hanem úgynevezett „literátus” tanárokat (littera- 
rische Lehrer) képez (az általános iskolai hitoktatók képzése a speciálisa e célra létre
hozott valláspedagógiai főiskolákon folyik), a valláspedagógiát mint tantárgyat eleve a 
humántudományos tárgyak körében lehetett csak elhelyezni (ott viszont a tantárgyak ha
gyományos sorrendjével egyező módon mindenkor az első helyen említik). Ez egyúttal 
azt is jelentette, hogy a hallgatók számára biztosítani kellett a lehetőséget arra, hogy a 
humántudományos képesítés megszerzéséhez kötelező vizsgaszámnak legalább egy 
alikvót hányadát valláspedagógia tantárgyból is teljesíthessék. Ezen túlmenően arra is 
lehetőséget kellett adni nekik, hogy valláspedagógiából is írhassanak szakdolgozatot és 
tehessenek szóbeli államvizsgát. Ezek a tantárgyi besorolásból eredő következmények, 
nemkülönben a hallgatók és a tanár kollégák némelyike részéről megnyilvánuló igen kri
tikus kezdeti fogadtatás szükségessé tették a valláspedagógiának mint humántudomá
nyos tantárgynak tartalmi és didaktikai szempontú újragondolását, a tantárggyal kapcso
latos elgondolások ilyen szempontok szerint történő formába öntését. A jelenleg érvény
ben lévő tantervhez fűzött kiegészítő magyarázat így fogalmaz: „A valláspedagógia-ok- 
tatás a leendő általános iskolai tanár (tanító) munkaköréből indul ki és munkáját úgy te
kinti, mint a főiskolai tanulmányok során kialakítandó oktatói és nevelői alkalmassághoz 
való alkotó hozzájárulást".(9) Közelebbről, mint a következőkben látni fogjuk, három 
szempont szerint történő hozzájárulásról van szó: a valláspedagógia feladata tevékenyen 
hozzájárulni a leendő tanár (tanító) személyiségének kialakításához, a valláspedagógia 
hozzájárul a szakmai alkalmasság kialakításához, ezenkívül egyfajta jellegzetes kritikai 
és integráló szerepet is el kell látnia. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a vallás
pedagógia oktatása antropológiai alapokra épít. A következőkben erről a kiindulási alap
ról kell szólni.

A valláspedagógia antropológiai kiindulása

„A valláspedagógia feladata, hogy a minden emberben meglévő alapvető vallásossá
got és ennek a kereszténységen belül kialakult formáit, ill. példáit a mindenkori adekvát 
módszerek segítségével oly módon mutassa fel, hogy a hallgató megérthesse ezek je
lentőségét a pedagógiai munka egészének folyamatában” -  hangzik a tanterv idevonat
kozó megfogalmazása a Képzési és oktatási feladatok címet viselő fejezetben.(10) Ha 
már a tanterv első mondata is nyíltan „kereszténység”- et említ, akkor ezzel kétségkívül 
azt szögezi le, hogy a katolikus valláspedagógia értelemszerűen keresztény, közelebbről 
pedig természetesen katolikus valláspedagógiának tekinti magát, m a szövegben leg
alább ilyen világosan kifejezésre jut az is, hogy munkájához a kiindulási alapot abban a 
bizonyos „alapvető vallásosságban” kell megtalálnia. Ez a talán nem tűi közkeletű kifeje
zés egy szélesen értelmezett vallásfogalomnak köszönheti létét. A vallás efféle tág értel
mezésével már Korherr is élt Valláspedagógiájának első vázlatában.(11) Korherr Paul 
Tillich és Max Scheler gondolataihoz kapcsolódik, de akár Erich Fromm vallásfogalmából 
is ki lehetne indulni.(12) Fromm szerint az ember számára létszükséglet, hogy tájéko
zódni tudjon a világban és hogy „odaadásának tárgyat" találjon.(13) Ez nemcsak a „hí
vőkre” jellemző, jóllehet ha egy, a köznapi szóhasználatban „nem hívő” -nek mondott em
bert kérdeznénk ugyanerről, akkor az illető nagy valószínűséggel azt felelné, hogy ennek 
az ő életében semmiféle szerepe nincsen. Pedig épp ez utóbbinak lesz előbb-utóbb égető 
szüksége arra, hogy tisztázza magában, valójában mi is az, ami az életét irányítja, mi is 
voltaképpen az ő „odaadása tárgya „ ,  és hogy vajon ez a tárgy, az egészet tekintetbe 
véve, méltó-e az ő odaadó rajongására, mert hiszen épp ez az odaadás ad értelmet az 
ember életének. V. E. Franki bécsi orvos volt az, aki beható részletességgel mutatott rá 
arra, milyen robbanásszerű hatást fejt ki az alapórtókkel való efféle belső szembené-
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zós.(14)A szembenézést az élet e tág értelemben vett vallásos aspektusával egyetlen 
ember sem kerülheti el. A rákérdezést azonban életének hosszú szakaszain át odázhatja 
az ember, akár úgy is, hogy elnyomja magában a kérdést. A valláspedagógia segítséget 
nyújtani ahhoz, hogy ez a félretolt, feledésbe merült vagy elfojtott kérdés újra tudatossá 
váljék a hallgatóban, hogy a hallgató szembe tudjon nézni mindezzel, vagyis kritikusan 
rá tudjon kérdezni azokra a meglévő orientációs pontokra, amelyek a mai ember érték- 
választását befojásolják, és ezt az egész rendszert átgondolva az élet értékeire vonat
kozóan új, felelős válaszokat találjon. A pedagógiai főiskolán folyó képzés közben ez per
sze altalában nem úgy történik, hogy a hallgatók személyes tapasztalataikat cserélik ki 
csoporttársaikkal, hanem úgy, hogy annak a bizonyos alapvető vallásosságnak azon je
lenségeivel foglalkoznak csoport-keretben, amelyeket az egyes hallgatók tapasztalnak 
az iskolai gyakorlatok, az oktatás és a nevelés valóságában. A bizalom és a hála, az 
öröm és a boldogság, a megbocsátás és a viszonozni tudás, (15) a segítőkészség és a 
remény megható, mert oly mélyen emberi megnyilvánulásai, melyeket a gyerekekkel való 
interaktív kapcsolat során tapasztalhatni, óhatatlanul felvetik az emberben a kérdést, 
hogy ővele vajon hogyan is áll ez a dolog, hogy ő vajon mi-után kap, azért, hogy életét 
értelmessé és boldoggá tegye, és hogy vajon milyen fontossággal bír ez ami után ma
napság kapva kaphatnak az emberek, nem csupán az ő saját életében, hanem ott, az 
iskolai élet valóságában, általánosabban pedig magában a társadalomban. Főiskolai 
hallgatók sokszor panaszkodnak arra, hogy humán tárgyak között milyen gyakori a te
matikus fedés. Ezért , javasolják a diákok, talán meg kéne fontolni, nem lehetne-e csök
kenteni az óraszámot a tantárgyak jobb koordinálásával. Ha a nevelésben és az oktatás
ban fő cél az, hogy hozzásegítsük a gyereket ahhoz, hogy sikerült életet élhessen-már- 
pedig ezt senki sem vitatja-, akkor a valláspedagógia fentebb vázolt törekvése alapvető 
jelentőségű. Alapvető abban az értelemben, hogy végső soron a többi humán tudo
mányos tárgy esetében sem lehet más a cél. Hiszen a pedagógiai pszihológia sem vona 
pedagógiai pszihológia, ha csupán bizonyos pszihológiai technikák formális megtanítása 
volna a célja, és a pedagógiai szociológia sem volna pedagógiai szociológia, ha-minden 
értéktől mentesen-pusztán az emberi kapcsolatokat kívánná leírni. Az oktatási és neve
lési cél tehát itt is, ott is ugyanaz, csak éppen minden egyes tantárgynál más-más látó
szögben jelenik meg. Hiszen mindegyik tantárgy maga jellegzetes módján világítja meg 
a nevelői és oktatói tevékenységet, s ez az, ami létjogosultságukat is igazolja, s ami, 
ezen felül -  ha szakszerűen oktatják őket -  olyan lenyűgözően izgalmassá teszi az egyes 
humántudományos tárgyakat. Neveléstudomány és valláspedagógia e két humántudo
mányos tantárgy feladata a többi humántudománnyal folytatott párbeszéd és együttmű
ködés során újra és újra rámutatni arra, mennyire lényeges a munkánkban az, hogy az 
alapértékek tekintetében hogyan tájékozódunk. Anélkül, hogy e két tantárgy integráló 
szerepét egymással szemben méricskélni vagy netán kijátszani akarnánk, hadd utaljunk 
itt röviden arra, hogy mind a neveléstudomány, mind a valláspedagógia tanára időről idő
re számot kell hogy adjon a „vallásosságáról”, azaz a hiteivel kapcsolatos korábbi dön
téséről. A valláspedagógus tanár szempontjából ez azt jelenti: ő, a valláspedagógia tan- 
tágy képviselője sem mentesül attól, hogy saját személyes hitbeli meggyőződéséről és 
az egyházhoz fűződő -  remélhetőleg egyszerre -  kritikus és szolidáris viszonyáról szá
mot adjon. Ha az előbbiekben arról esett szó, mennyire jellemzően más -  más 
megvilágításban mutatja meg az oktatás és nevelés igazi célját a humántudományos tár
gyak mindegyike, akkor a valláspedagógiáról az mondható el, hogy rá éppen ez a ke
resztényi-egyházi kontextus a jellemző. A valláspedagógusi munkálkodás kiindulása 
szempontjából azonban még fontosabb az, hogy megbizonyosodjunk magunkban arról, 
mennyire becsüljük azt a bizonyos alapvető és általános vallásosságot, amely még ha 
sok esetben igencsak rejtett módon is oly erősen és tartósan áthatja emberi világunkat.

Hozzájárulás a tanár (tanító) személyiségének alakításához

„Minden hallgató a maga senkiével össze nem téveszthető élettörténetét hozza ma
gával a főiskolára. Vallással, hittel, egyházzal kapcsolatos tapasztalatai szerves részét 
alkotják ennek az előtörténetnek, egyben lényeges elemei annak az orientációs rend
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szernek, amelyet a hallgató a főiskolát megelőzően kialakított magában. A gyerekekkel 
és a leendő hivatással való foglalkozás rendszerint új ösztönzést ad ahhoz, hogy a hall
gató szembenézzen korábban szerzett tapasztalataival. A valláspedagógia feladata eb
ből adódóan, hogy segítséget nyújtson a hallgatónak a helyes önszemlélet kialakításá
ban és olyan lelkiismereti álláspont megérlelésében, amely magában foglalja az övétől 
eltérő meggyőződések tiszteletben tartását.”(16). Amikor atantervi kiegészítő arról be
szól, hogy a hallgató tanulmányai során „rendszerint” új ösztönzést kap a szembenézés
hez, akkor ezt már meglevő tapasztalatok alapján teszi. A pedagógiai főiskolákon folyó 
valláspedagógiai munkáról csakugyan bebizonyosodott, hogy sok tekintetben új esélyt 
kínál az életben való tájékozódáshoz, és ennek során az élettel és a hivatással szembeni 
viszony minden esetben szorosan összefonódik oly módon, hogy egyik a másikat felté
telezi, egyszermind támogatja is. Az élet alapértékeinek újragondolása a hallgató részé
ről, mint azt a tantervi kiegészítő szövegében olvashatjuk, egyben a vallási, hitbeli és 
egyházzal kapcsolatos tapasztalatok újragondolását is magában foglalja. Csak remélni 
lehet, hogy e szembenézés során a hallgató -  éppen a valláspedagógia antropológiai 
megalapozottságú szellemiségének, vagyis az ember fentebb jellemzett alapvető és ál
talános vallásossága iránt tanúsított megbecsülése jegyében -  a tanárok és a csoport
társak részéről olyan viselkedéssel találkozik, amelyre a „pozitív tolerancia" nyomja rá 
bélyegét.(17) Ahol ilyesféle viselkedésnormák dominálnak, ott az ember azt éli át, hogy 
befogadják, vagyis ki tud lépni belső elszigeteltségéből, az ilyen helyen oldott, félelem- 
mentes légkör alakul ki, amely aztán feletébb jótékony hatással van a közlékeny, a köz
vetlen párbeszédre épülő munkastílus kifejlődésére. A kidolgozásra, majd közös megvi
tatásra szánt témák közül, mint az rendszeresen bebizonyosodott, kiváltképp azok izgat
ják a hallgatókat, amelyek az ember fejlődési folyamatát, az adott színvonaltól függő be
állítottságának és viselkedésének, az életről és önmagáról alkotott fogalmának, valamint 
vallásos képzeteinek és hitbeli elképzeléseinek legjellemzőbb mozzanatait veszik kriti
kusan szemügyre. Az ilyen témák a hallgató figyelmét szinte óhatatlanul ráirányítják a 
saját élettörténetére. Ezek után majd mindig valamilyen meglepő változás tapasztalható 
a másokról való ítéletalkotás módjában, abban, ahogy a hallgató véleményt formál azok
ról a jelenségekről, amelyekkel más embereknél találkozik. Azt mondhatnók: e szembe
nézésnek hála, a leendő tanár szemlátomást jóságosabbá, ugyanakkor, célképzeteit il
letően, határozottabbá is válik.

Hozzájárulás a szakmai alkalmassághoz

Az, amire az imént rámutattunk, egyszersmind a tanár személyisége és szakmai al
kalmassága között fennálló szoros összefüggést is jelzi. Az élettel, az emberrel, a világgal 
szembeni alapbeállítottság a tanár (tanító) gyerekhez való vioszonyára is alapvetően rá
nyomja bélyegét, sőt, egész nevelői és oktatói tevékenységére döntő befolyást gyakorol. 
Ennyiben minden tanár -  akár tudja ezt, akár nem; akár hajlandó tudomásul venni, akár 
nem -  valláspedagógiai tevékenységet fejt ki ( ennélfogva szüksége is van valláspeda
gógiai képzésre). Hiszen a vallásos nevelés nem csupán „kiegészítő járuléka” az általá
nos nevelői munkának, hanem jószerével ez jelenti a „vallásos szférára irányuló mélységi 
dimenziót” a nevelés bármely területénél 8) Sarkosabb megfogalmazásban: minden ta
nár (tanító) valláspedagógus, mivelhogy rendszeresen számolnia kell azzal, „hogy a 
munkája során olyan helyzetek elé kerül, amelyeket valláspedagógiai szempontból kell 
értékelnie és a valláspedagógia segítségével kell megfelelő megoldást találnia rájuk” . (19) 
Ez elől a feladat elől a tanár (tanító), amennyiben szívügye a gyerek ha akarna, se tudna 
kitérni. A gyerek állandóan igényli a tanár (tanító) segítségét az ilyen természetű dolgok
ban, számára úgyszólván létszükség, hogy megossza életbevágóan fontosnak érzett él
ményeit a felnőttek közül azokkal, akiknek sokat ad a véleményére. Vonatkozhat mindez 
az iskolai életre is, és az erről való gondolkodást a pedagógus felfogása minden esetben 
igen erősen befolyásolja, ám ennél is egyértelműbb a helyzet olyankor, ha a saját élmé
nyeiről számol be a gyerek, explicit vagy implicit módon rákérdezve mindjárt az általa 
átéltek lehetséges értelmezésére. Ebben persze korántsem a tárgyszerű információ a 
fontos számára, sokkal inkább kíváncsi a tanár (tanító) személyes véleményére . Külö-
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nősen megindító az efféle tudakolódzás olyankor, ha a gyerek valamilyen őt ért veszte
ségről beszél. A kihívás természete ilyenkor napnál világosabb. Viszont ha pozitív élmé
nyekkel hozakodik elő a gyerek , a valláspedagógiai kihívás fölött -  hogy ti. a tanár se
gítsen az értelmezésben -  bizony könnyebben elsiklik a felnőtt.(20) Amit itt legutóbb 
mondtunk, az inkább a nevelői feladatkört érinti. De a szűkebben értelmezett oktatói mun
kában is szükség van a literátus tanítóra mint valláspedagógusra. Elemista korú gyerekek 
esetében ez eléggé nyilvánvaló. A gyerek világával való foglalkozás nem csupán a tága
san értelmezett vallásosság szerinti válaszadást követeli meg, előfordulhat az is, hogy 
szorosan vett vallási jelenségekkel sőt magával a vallással mint tárggyal kell a pedagó
gusnak foglalkoznia.(21) De a „polgári” iskolában végzett munka során is joggá beszél
hetünk a „tantárgyak vallási dimenziójáról”. A már említett tanári munkaközösség (ARGE)
tanulmánygyűjteményének harmadik kötetét egyebek mellett annak a célnak szentelte, 
hogy e vallási dimenzió körvonalait kirajzolja az egyes tantárgyak területén.(22) A külön
böző tantárgyak körébe tartozó témákkal való foglalkozás egész sor olyan kiindulóponttal 
szolgál, amelynek segítségével felfedhető az a bizonyos „mélységi dimenzió” , amely 
együtt jár a valósággal való bármifajta találkozással, és ez egyben kulcsot ad ahhoz is, 
hogy valójában mire is irányul a gyerek burkoltan feltett kérdése, mi is az, amire értelmes 
magyarázatot próbál itt találni.

Kritikai és integráló szerep

Eddigi fejtegetéseinkből remélhetőleg az olvasó számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
valláspedagógia a maga jellegzetesen antropológiai kiindulásánál fogva milyen sokféle 
módon képes hozzájárulni a személyiség egészét formálni kívánó tanító-, ill. tanárkép
zéshez. A szakszerű valláspedagógiai munkálkodás előfeltétele -  de egyben gyümölcse 
is -  az a dialógusra való nyitottság, amely a saját meggyőződéshez való szilárd ragasz
kodást nemhogy nem zárja ki, épp ellenkezőleg, a „pozitív tolerancia” előfeltételeként ér
telemszerűen magában foglalja. Csak a dialógusra való nyitottság és a tolerancia teremt
hetik meg azt a légkört, amelyben a közös képzési cél elfogadhatóvá válik, és a hatékony 
együttműködés keretében lehet is törekedni ennekcselekvő megvalósítására oly módon, 
hogy a képzés folyamatát a benne résztvevők értelmes és élményteli időszakként éljék 
át. Az integráló szerep elválaszthatatlan a valláspedagógia kritikai szerepétől. Kritikát kell 
gyakorolni minden olyan tendencia fölött, amely a képzés során a tantárgyak egymástól 
való elszigetelt kezelésével, a tanulmányok individualizálódásával, elmélet és gyakorlat 
különválasztásával, a hivatáskép rosszul értelmezett „professzionalizálásával” és egyéb 
efféle jelenségekkel kapcsolatosan észlelhető. Kritikát kell gyakorolni az iskola és a kép
zés világán belül észlelhető azon tendenciákkal kapcsolatban is, amelyek a szekularizált 
modern társadalom jellegzetesen szűlátókörű ember -  és világfelfogására vezethetők 
vissza. A „teljesítményelvű társadalom”, a „fogyasztói társadalom”, a „szabadidős társa
dalom”, a „médiatársadalom”, az „egyének társadalma”, egyszóval a mai világi társada
lom ahhoz, hogy „funkcionálhasson”, nemcsak hogy feltételez egy meghatározott em
bertípust, de többé-kevésbé el is várja, hogy a nevelés és az oktatás efféle embereket 
„produkáljon”. Ez ellen a tendencia ellen nem lehet eléggé erőteljesen fellépni. A vallás
pedagógia természetesen ebből a harcból is kiveszi a részét, kritikai erejét elsősorban 
a keresztény hitből merítve. Mit tehet pozitív értelemben ennek érdekében a valláspeda
gógia? Először is közreműködhet egy olyan iskolakultúra kialakításában, amely „az életet 
is magában foglalja”.(23) Tekintettel a fent említett társadalmi változásokra és az általuk 
eredményezett szociális veszteségekre, a jövőben „figyelembe kell venni a gyerekben 
meglévő igényt az olyan élmények iránt, amilyeneket az ünnepek, a jeles napok és a 
szabadidős elfoglaltságok jelentenek, fejleszteni és támogatni kell a játékkészséget, a 
képzőművészeti tehetséget és a mesélés képességét” -  hangoztatja a tantervi kiegészí
tő, (24) majd az „iskolai kultúra” témájához szólva így folytatja: „Nemcsak az iskolai és 
egyházközösségi keretben megtartott vallási és egyházi ünnepek, ill. ünnepi időszakok 
(istentiszteletek, hitgyakorlatok) tartoznak ide, hanem egyebek között az év jeles napja
ihoz fűződő szokások ápolása, bizonyos személyes vagy kollektív évfordulók (szüle
tésnapok, osztályünnepségek) megtartása, a beleérzésen alapuló érintkezési stílus ápo
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lása a közös osztályterem felelős használata is. Mivel a gyerek életének tekintélyes részét 
az iskolában tölti el, a mindenkori iskolai kultúra mindenképpen tartós kihatással van a 
gyerek fejlődésére. Ezért valláspedagógiai szempontból is fontos, hogy az iskolai életet 
olyanná formáljuk, amely a gyerek számára megfelelő, s amelyben úgy érzi, érdemes 
élni.”(25) Olyan mozzanat ez, amely a valláspedagógia mégoly sokrétű integráló szere
pén belül is kitüntetett fontossággal bír.
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Gyermekeszmények 
és iskolai elvárások

Egy fővárosi felmérés tapasztalatai

GÁBOR LÁSZLÓ -  VAJDA ZSUZSANNA

Az alábbi tanulmányban egy a II. kerületben készült* néhány fontosabb eredmé
nyét adjuk közre. A felmérésben a szülők iskolával, neveléssel kapcsolatos 
értékeit és elvárásait, illetve az iskolával való együttműködés problémáit vizsgál
tuk. A felmérést kérdőív segítségével, 189 fős mintán végeztük a II. kerület három 
különböző iskolájában: egy főként családi házas környezetű, a központtól távo
labb eső (A), egy, a II. kerületben hátrányos helyzetűnek számító belterületi (B) 
és egy dombvidéki iskolában (C).

Ilyen kis minta esetén a számszerű adatfeldolgozás a közvéleménykutatásszerű nagy 
felmérésekhez képest bizonytalanabb, magasabb hibaszázalékkal dolgozik, a következ
tetések elsősorban tendenciákat jeleznek. Mégis érdemesnek láttuk, hogy néhány ered
ményt és összefüggést a szélesebb nyilvánossággal is megismertessünk. A felmérés 
eredményeinek értelmezési lehetőségeit kitágítja, hogy a vizsgált családok többsége egy 
társadalmilag meglehetősen homogén réteget képvisel: az ország elitjét, legmódosabb 
csoportját. Feltételeztük, hogy ha e csoport értékrendjében, ideáljaiban változások ta
pasztalhatók -  például az ún. posztmaterialista, liberális értékrend elemei megjelennek
-  akkor ezek várhatóan a társadalom más rétegeiben is előbb-utóbb tért hódítanak.

Említésre méltó, hogy a szülők jelentős része (több, mint fele) nem vállalta az együtt
működést.

Az okok maguk is szociológiai vizsgálatot érdemelnének -  ha ugyan ezt nem akadá
lyozná meg a válaszmegtagadás. Meg kell jegyeznünk, hogy a felmérésekben való rész
vétel elutasítása a rendszerváltás utáni időszak jellegzetessége, és a tapasztalatok sze
rint különösen magas a vagyonosabb osztályok körében. A jelenség mégis meglepőnek 
bizonyult számunkra, mert arra számítottunk, hogy a gyerek iskoláztatása minden szülő 
számára van olyan fontos ügy, amelyről szívesen elmondja véleményét, illetve örömmel 
fogadja, ha komolyan érdeklődnek iránta, különösen abban a tudatban, hogy (anonim) 
reflexióikat a kerület oktatási felelősei és maguk az iskolák tekintetbe fogják venni. Ezzel 
szemben néhányan időhiányra hivatkozva nem vállalták az együttműködést, a többség 
pedig indok nélkül egyszerűen nem adott választ a kérdésre, hogy felkereshetjük-e őt.

Megalapozatlan lenne mindezek alapján arra következtetni, hogy ilyen sok szülőt ne 
érdekelne az iskola. Feltételezésünk szerint inkább arról van szó, hogy a szülők egy része 
egyszerűen nem „interaktív”, nem avatkozik be, nem „elérhető”. Feltehető, hogy ugyan
ezek a szülők többségükben nem jelennek meg az iskolai fórumokon sem, vagy nem 
nyilvánítanak ott véleményt. Félő, hogy köznapi viszonyok mellett e „hallgatag réteg” igé
nyei, érdekei ritkán kapnak képviseletet (más kérdés, hogy saját hibájukból), s csak akkor 
jönnek jelzések -  esetleg felfokozott reakciók -, ha valami „ügy” van, vagy a szokásos 
„üzletmenettől” való eltérés tapasztalható -  vagy akkor sem. Fontos tanulság az iskolák 
számára, hogy az új koncepciók, intézkedések, problémák szülőkkel való megismerte
tése, megvitatása, a szülői támogatás megnyerése helyi, lehetőleg osztályszintű egyez
tetéseket igényel; feltételezhetően ez az egyetlen olyan testület, ahol szülők nagyobb ré
sze megjelenik.
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Szintén csak feltételezni tudjuk -  a válaszoló szülők egyes reflexiói is erre engedtek 
következtetni hogy miként arra a későbbiekben még visszatérünk -  a részvétel eluta
sítása mögött gyakran szkepszis húzódik meg, amely a közös fórumok (szülői munka
közösség, iskolaszék) működésével kapcsolatos.

Nincs szükség, sem lehetőség arra, hogy bevezetésképpen hosszan ecseteljük az ál
talános politikai helyzetet, mégsem kerülhetjük el, hogy egy, általános társadalmi prob
lémákkal összefüggő megjegyzést tegyünk.

Bár a II. kerület társadalmi rétegződés szempontjából minden bizonnyal a főváros egyik 
leghomogénebb területe, a kérdőívek adatainak feldolgozása azt mutatta, hogy még eb
ben a mikrorégióban is kirajzolódnak rétegek, itt is találkozunk olyan családokkal, melyek 
pozícióját az elbizonytalanodás, vagy inkább folyamatos ingadozás jellemzi. Az egyes 
mikrorótegek a kerületen belül jól határolható régiókban helyezkednek el, s helyzetük, 
társadalmi reményeik és aspirációik az országoshoz képest feltételezhetően kis különb
ség ellenére tükröződnek a gyerek iskolai pozíciójában, a szülők iskolával és gyermek
neveléssel kapcsolatos értékeiben.

Mielőtt rátérnénk az iskolával, gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések ismertetésére, 
összefoglaljuk a családok anyagi -  társadalmi helyzetére és egyéb sajátosságaira vo
natkozó adatainkat.

Vagyoni helyzet, lakáshelyzet
A vizsgálat keretein belül nem volt rá lehetőségünk, hogy a jövedelmekről pontos képet 

kapjunk. Ismerve a budapesti telekárakat és egyéb, jövedelmet és presztízst befolyásoló 
feltételeket, valamint az iskolák véleményét, úgy becsültük, hogy a dombvidéken elhe
lyezkedő C iskola közönsége a legmagasabb jövedelmű, utána következik a távolabbi 
családi házas környék A iskolája, a belterületi B iskola pedig az utolsó a sorban.

A megkérdezettek saját ítéletei vagyoni helyzetüket illetően alátámasztották fenti becs
lésünket. A B-ben a másik két iskolához képest többen (13, ill. 44%) tartják magukat igen 
kedvezőtlen anyagi helyzetűnek. A saját anyagi helyzetüket az átlagnál jobbnak tartók 
körében rangsor állítható fel: a B-ben 13, az A-ban 24, a C-ben pedig 45% az olyan szülők 
aránya, akik kiemelkedően magasnak tartják saját jövedelmüket.

Az anyagi helyzetre vonatkozó becslés másik támpontja a lakás, amely Magyarorszá
gon a vagyoni helyzet egyik legjobb indikátora. A lakáskörülményekre vonatkozó adatok 
is azt mutatták, hogy jelentős különbség van a B és az A, illetve C között. A B-be járó 
válaszolóknak összesen 58%-a lakott 1, illetve 2 szobás lakásban. Ugyanez az arány 
10% az A és 20% a C esetében. Az A-ba járók tipikus lakásformája, s ebből adódó kör
nyezete a családi ház, a B-é az emeletes, megvásárolt állami lakás, a C-ó a társasház. 
(Bár a családi ház a legnagyobb értékű lakás, a C környékének jó elhelyezkedése kom
penzálja, hogy itt kisebb, társasházi lakások találhatók.)

A gyerekek lakáshelyzetét és tanulási körülményeit közvetlenül érinti, hogy a megkér
dezettek többségénél a gyerekeknek van a szülőktől független élettere, gyerekszobája. 
E tekintetben országos összehasonlítási alapunk nincs, de úgy gondoljuk, hogy a min
tánkban szereplő családok esetében az átlagnál kedvezőbb a helyzet. Látható azonban, 
hogy a B iskola itt is jelentős hátrányban van.

A B C Együtt
Nincs gyerekszoba 6 23 4 10
Több gyerek
nek

egy 40 29 35 35
több 9 5 8 8

I Minden gyereknek van saját 
szobája 45 43 53 47

1

| Összesen 100 100 100 100. j

Gyerekszoba az egyes családokban(%)
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Foglalkozás, iskolai végzettség
A foglalkozási kategóriák tükrözik, hogy az A és C iskola esetében az elit két eltérő 

rétegéről van szó. Az A-ba járó gyerekek szülei között a legtöbb a szakmunkás, amely a 
legtöbbször jól fizető szakmát jelent: autószerelőt, más iparost. A B iskolában a családok 
20%-ában nincs apa, ¡11. további 10% betanított munkás. Ugyancsak ebben az iskolában 
a másik kettőnél jóval magasabb, szignifikáns létszámú a pedagógusok aránya (B: 24%, 
A:14%, C: 7%). A C-ben az apák többsége értelmiségi, a ranglétra különféle szintjein: 
beosztott, vállalkozó vagy vezető. Mind a foglalkozási, mind az iskolázottsági adatok arra 
utalnak, hogy még ma is az egyetemi végzettség játssza a legnagyobb szerepet az elit 
alakulásában; figyelemre méltó, hogy az egyetemet végzett anyák is jóval többen vannak 
a C, mint a másik két iskolában (C: 42%, B: 13%, A: 23%).

A B c Együtt
Nincs apa 6 20 4 8
Képzetlen munkás 4 10 1 4
Szakmunkás 21 15 9 15
Adminisztratív 4 3 1 3
Alsószintű vezető 7 10 3 6
Kisvállalkozó 5 3 3 4
Modem értelmiségi beosztás x/ 15 10 22 16
Beosztott értelmiségi 31 23 41 35
Felsőszintű vezető 6 5 10 7
Besorolhatatlan 1 1 4 2

| Összesen 100 100 100 100

x/ menedzser, bróker, ilyesmi

Az apák foglalkozása (%)

A B c Együtt
Nincs apa 6 20 4 8
Kevesebb mint 8 osztály 0 3 0 1
8 osztály 4 3 1 3
Szakmunkásképző 14 10 4 10
Érettségi 22 25 17 22
Főiskola 15 20 18 17
Egyetem 39 19 56 39
Összesen 100 100 100 100

Az apák iskolai végzettsége (%)

Jellegzetes különbségeket találtunk a három iskola között abban a tekintetben is, hogy 
milyen kiemelkedően pozitív, illetve negatív események történtek az életükben az elmúlt 
öt év során. A szülőknek összesen mintegy harmada számolt be jelentős pozitív vagy 
negatív eseményről. A legjelentősebb pozitívumok a lakáshelyzet javulása, esetenként 
családi utazás, nyaralás voltak. A negatívumok körében a második a sorban a munka
helyvesztés vagy tartós munkanélküliség, rögtön utána a családi konfliktusok.

A negatív események zöme a B iskolaiakkal történt, és itt számoltak be a legkevesebb 
pozitív eseményről. A viszonylag kis minta 10%-a éppen munkanélküli, vagy a közelmúlt
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bán az vott. De itt fordul elő a legtöbb betegség, mind a család (alkoholizmus, idegösz- 
szeroppanás a szülőknél, idős, beteg szülők ápolása) mind a gyerekek esetében (cukor
beteg, fejlődési rendellenességgel született, balesetet szenvedett). A B iskolai szülők kö
rében volt a leggyakoribb a közelmúltban lezajlott válás, különélés, a családok 20%-ában
az apa nem is él együtt a gyerekkel.

A pozitív események terén az A iskolában találkozunk kiugró adattal: itt sejthetően az
új elit formálódásáról van szó, amely -  családok mintegy 20%-a -  az elmúlt öt óv során 
költözött új házába. A pozitív események körében még viszonylag nagy arányban sze
repelt a külföldi nyaralás, s nem ritkán veszélyhelyzetek (betegség, anyagi veszteség) 
elhárulása.

Érdekes, hogy a nyilvánvalóan jelentős anyagi különbségek ellenére a gyerekeknek 
adott zsebpénz a három iskolában alig tért el, és nem a B-ben, hanem az A-ban kapnak 
15%-kal kevesebben a másik két iskola átlagánál. A szülők beszámolói szerint a zseb
pénz összege az esetek többségében heti 50 Ft és havi 500 Ft közé esik, illetve mintegy 
20%-uk alkalmilag, szükség szerint ad pénzt a gyereknek.

GÁBOR LÁSZLÓ -  VAJDA ZSUZSANNA___________

A mintában szereplő családok szerkezete

A tanulók közel 90%-a adataink szerint kétszülős családban él. m, mint már a korábbi 
adatokból is látható volt, a B iskolában rosszabb az arány: itt a válaszoló családok 20%- 
ában az apa egyáltalán nem volt jelen. A B iskolában, a másik két iskolához képest ke
vesebb gyerek is van a családban: itt a szülők 35%-ánakcsak egy gyermeke van (a másik 
két iskolában ez az arány jóval alacsonyabb: A: 15%, B: 22%). Más kérdésekre adott szö
veges válaszokból sejthető, hogy még legalább 10-15%-nyi konfliktusokkal, nehézsé
gekkel küzdő, vagy már korábban elvált és új házasságot kötött család szerepel a min
tában, többségében a B iskolában.

A hagyományos családi munkamegosztásban a munkára való nevelés (a fiúk/lányok 
közti különbségektől eltekintve), a gyerekekkel való törődés a kétszülős családokban is 
az anya feladata. E hosszúra nyúlt, a gyerekmunkával nem élő, sőt a munkát iskolasze
rűén tanító korban a férfiak nevelési szerepe csökken, a családi élet fő területe inkább a 
háztartás és a szabadidős együttlét. A kérdéseinkre válaszolók körében is jóval több volt 
az anya, mint az apa.

Az adatok szerint az apáknak mindössze 10%-a jár-egyedül, vagy az anyával-szülői 
értekezletre, a gyerek leckéjét 25% kíséri figyelemmel. Az iskolai életet főként az anyák 
ellenőrzik, őktartjákfenn atanárokkal a kapcsolatokat. Az apák, mikéntfelmérésünkada
tai mutatják, hazai szokás szerint még az együttélő családokban is kevés időt töltenek a 
családdal. Ennek -  és a családi élet stílusának -  jó indikátora a közös étkezések száma. 
A családok mintegy 40%-a hétköznaponként naponta egyszer sem étkezik úgy, hogy az 
apa is jelen van és ez az arány a három iskolában alig különbözik. A sokat emlegetett 
„csonka" -  elegánsabban egyszülős -  család, mint társas együttes tehát nem kizárólag 
az elvált családok életformája, míg jövedelmi szempontból nagy különbség, egy vagy két 
keresővel rendelkezik-e a család. A nehezedő gazdasági helyzetben egyre nagyobb erő
feszítést követel a gyerek(ek) eltartása egy jövedelemből. Abban a környezetben, ahol a 
többség jómódjával tűnik ki, különösen nehéz vállalni az anyagilag lemaradó szerepét. 
Úgy az egyszülős családokban nemegyszer találkoztunk vállalkozó anyával, aki meg
próbál anyagilag lépést tartani, de nincs ideje és energiája a családi életre, a gyerekekkel 
való törődésre.

% 9

Összességében érzékelhető, hogy a gyerekek családi biztonsága, támogatottsága 
csökken, mind az anyagi, gazdasági instabilitás, mind a családok támasznyújtó képes
ségének romlása miatt. Ugyanakkor tapasztalataink szerint a különböző bírálatoknak ki
tett iskola és tanárok egyre inkább visszavonulnak a tanítás melletti kapcsolattartás, tá
masznyújtás feladatától. Az iskola beavatkozási lehetőségeinek és illetékességének 
csökkenése azzal a szükségszerü következménnyel jár, hogy a támasznyújtásra képte
len szülők, családok gyerekei teljesen magukra maradnak.
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A három iskola jellegzetességei
Összefoglalva a három mikrorégió szülői társadalmának helymeghatározóit, az A is

kola vegyes övezet, egy kertvárossá épülő, a kiköltözés újgazdag centrumává vált ha
gyományos falu. Az iskola heterogén közönségü, ahogyan a település is: az újonnan be
költözők mellett maradtak elszegényedő helyi lakosok. Ide a legutóbbi években meggaz
dagodott, pénzes elit költözik folyamatosan.

A B iskola a középosztály alsó szegmensét képviseli, jellemző módon az értelmiség 
leginkább kedvezőtlen helyzetű csoportja, a pedagógusok magas részarányával. A B is
kola népessége elszegényedő tendenciájú, ennek komplex hatásai tükröződnek a csa
ládszerkezetben, a konfliktusok és nehézségek magas számában is.

Végül a C iskola szülői társadalma az ország általános elitjéből, a jómódú és vezető 
állású, zömében egyetemet végzett értelmiségiek közül kerül ki.

Mint látni fogjuk, az eltérő társadalmi helyzetekhez eltérő tanulmányi teljesítmény és 
szülői attitűd rendelhető az iskolával kapcsolatban.

Tanulmányi eredmények

A három iskola közötti különbség talán legkifejezőbb mutatói a tanulmányi eredmenyek 
különbségei. A C iskolában van a legtöbb jeles tanuló, míg a B-ben és az A-ban arányuk 
alig különbözik. Míg azonban az A-ban és a C-ben a nem jelesek zöme négyes, a B-ben 
közepes. A továbbtanulás szempontjából a leginkább figyelembe vett matematika osz
tályzat ugyancsak jellegzetes rangsort mutat: a B-ben a tanulók 30%-ának van hármas, 
vagy rosszabb osztályzata, szemben az A 20 és a C 5%-ával.

I A B C Eq]/ütt
Matema

tika Átlag Matema
tika Átlag Matema

tika Átlag Matema
tika Átlag

1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 1 10 3 1 0 5 1
3 15 7 20 23 4 7 14 11
4 25 21 20 13 21 16 22 17
5 23 38 15 35 38 49 27 41

*A tanulók egy része még nem kapott bizonyítványt -  lévén elsős vagy másodikos -, 
ezért az összes tanulók száma kevesebb, mint 100%.

A megkérdezett családok gyerekei tanulmányi eredmény szerint* (%)

A különbségek tehát pontosan követik a három iskola közönsége között meglevő jö
vedelmi és iskolázottságbeli eltéréseket. A különbség elsősorban a matematika osztály
zatoknak köszönhető, a humán tárgyak területén kevésbé térnek el az eredmények a 
három iskola tanulói között.

Lehetne ez a tény annak bizonyítéka is, hogy a tanulók között képességbeli eltérések 
vannak. A legtöbb iskola éppen ebből az előfeltevésből kiindulva kéri számon a matema
tikát mindenfajta felvételi alkalmával. Figyelemre méltó azonban, milyen szorosan követik 
a matematika eredmények a szülők társadalmi helyzetét. Joggal feltételezhető, hogy az 
a réteg, amely legérzékenyebben tapogatja le a karriercsinálás feltételeit, a matematika 
osztályzatot tartja a legfontosabbnak. Erre utal, hogy a C-be járó válaszolók közül mond
ták a legtöbben, hogy gyerekük kedvenc tárgya a matematika. Ugyanakkor jelzi az egyre 
egysíkubbá váló értékelés veszélyeit: nem bizonyítható, hogy a matematika tudás, vagy 
képességek tükrözik a leghívebben egy gyerek általános tudását vagy intelligenciáját, 
mégis (informálisan) a matematika lett a szelekció legfontosabb eszköze.
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Adataink szerint a tanulmányi átlagok nincsenek összhangban azzal, mennyire fontos 
az egyes szülői csoportok számára az iskola. Úgy éppen a B iskolában van a legtöbb 
olyan szülő -  45% - , aki naponta kéri számon a gyerekek leckéjét. Az A-ban ez az arány 
27, a C-ben pedig 26%. Ha a rendszeres (naponta, vagy hetente történő) számonkérést 
együtt tekintjük, akkor is a B áll az első helyen 70%-al, míg az A-ban a rendszeresen 
számonkérő szülők aránya jóval alacsonyabb: összesen 44%, a C pedig a kettő közön 
helyezkedik el 57%-kal. Tehát a rosszabb iskolai eredmény feltehetően nem azzal függ 
össze, hogy a B-be járó gyerekek családját kevésbé érdekli a teljesítmény.

A tanulással kapcsolatos jutalmak és büntetések terén hasonlóképpen azt tapasz
taltuk, hogy a B iskolai szülők, a másik kettőnél intenzívebben működtetnek motiváló 
rendszert, mégis rosszabb -  legalábbis statisztikai szinten -  az eredmény.

A válaszok azt tükrözik, hogy általában véve a jutalmazás jóval gyakoribb, mint a bün
tetés, a szülők csaknem 90%-a alkalmazza. A leggyakoribb jutalomfajta a dicséret, si- 
mogatás vagy egyéb gyengéd megnyilvánulás. Korábbi feltevésünkkel szemben igen rit
ka -  bevallottan -  a pénzes jutalom, még a jómódú C-ben is. Bár, ha elvétve is, találkoz
tunk a pénzjutalom sajátos módszereivel. Az egyik családban pénzzel jutalmazták a gye
reket, ha viszont rossz jegyet kapott, neki kellett fizetnie.

A büntetések terén sem találtunk jelentős eltéréseket. A szülők mintegy negyedrésze 
tudatosan nem büntet. A büntetők körében is a verbális büntetés, szidás látszik a 
leggyakoribbnak. A verés -  a beszámolók szerint -  praktikusan hiányzik a nevelési re
pertoárból. Valamivel gyakoribbak a megvonások: a tévétől, baráttól, kedvenc tevékeny
ségtől. A büntetésnek-jutalmazásnak kisebb fontosságot tulajdonító szülők -  főként a C 
iskolába tartozók -  egyébként úgy vélekednek, hogy a gyereknek magának legyen fontos 
a tanulás, ne legyen külső motiváció. Mint említettük, a szülők egy része csak jutalmaz, 
ezzel szemben elenyésző azoknak a száma, akik csak büntetnek; a büntetők legtöbbször 
jutalmaznak is. Ez utóbbiak azonban a B-ben fordulnak elő a legnagyobb arányban: itt 
van a legtöbb olyan szülő, aki jutalmaz is és büntet is.

Bár a gyerekek túlterhelése a pedagógiai szakírásban és propagandában ciklikusan 
visszatérő, permanens probléma, vizsgálatunkban a szülők egyik iskolában sem találták 
a gyerekek terhelését elviselhetetlenül soknak. Sőt, az A-ban ezzel ellentétes véle
ménnyel találkoztunk: itt a szülők 53%-a látja úgy, hogy a gyereke alulteljesít az iskolában 
(míg a B szülőknek 28%-a, a C szülőknek pedig 24%-a látja így). Ugyancsak az A-ban 
csak a szülők 38%-a látja a terhelést a gyerek képességeihez mértnek, a többiek ala
csonyabbnak találják, míg a másik két iskolában B: 58%, illetve C: 65% vélekedik úgy, 
hogy a terhelés megfelel a gyerek teherbírásának. Az A-ba járó gyerekek szülei közül 
többen meg is fogalmazzák, hogy az iskola gyenge, olcsón osztogatja a jó jegyeket, s 
félnek, hogy az így szerzett osztályzatok mögött nincs valódi tudás, gyerekük ezt később 
megszenvedi.

A szülők és gyerekek kapcsolatai, a családi nevelés értékei
Nyílt és zárt kérdések, valamint értékskála segítségével arra vonatkozóan is gyűjtöt

tünk információkat, milyen értékek, ideálok jelennek meg a szülők gyermekeikkel kap
csolatos elvárásaiban, értékeiben. E kérdések segítségével szerettünk volna képet kap
ni, mennyire vannak jelen a modernista, liberális gyermeknevelés értékei a magyar tár
sadalmi elitet képviselő mintánkban. E témakörben segítségünkre volt, hogy adatainkat 
össze tudtuk hasonlítani Halász Gábor 1990-ben készült reprezentatív felmérésével.

Azzal a kijelentéssel, hogy „A gyerekeknek időben fel kell készülniük rá, hogy az élet
ben nehézségek vannak”, mind a három iskolában a szülők több mint 60%-a teljes mér
tékben egyetért, és elenyésző azok száma, akik ezt akár részben is elutasítanák. Ha
sonlóképpen széleskörű egyetértés övezi azt a kijelentést, mely szerint „Aki gyerekkorá
ban nem szokik hozzá az erőfeszítéshez, később megszenvedi”- itt ugyan a teljes mér
tékben egyetértők aránya alacsonyabb, de a válaszok szinte kivétel nélkül a skála jobb
oldalán, az egyetértés különböző fokozatai között szóródnak.

Csaknem ugyanilyen széleskörű egyetértés övezi ugyanakkor a „Fontos, hogy az em
ber legalább gyerekkorában élvezze az életet” kijelentést. A válaszolók 50%-a teljes mér-
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tókben azonosul vele, 20% alatt van a többé- vagy kevésbé egyetértők aránya, de teljes 
mértékben egyetértők az A és C iskolában csak szórványosan fordulnak elő. A B-ben 
más a helyzet, itt 13% volt a teljes mértékben egyetértők aránya. Ennek az adatnak, 
amely a kis elemszám miatt véletlenszerű is lehetne, csupán azért érdemes jelentőséget 
tulajdonítani, mert jól összekapcsolható a B iskolával kapcsolatos egyéb információinkkal: itt 
van a legtöbb nehézségekkel küszködő család, feltételezhető tehát a szülők fokozott igénye, 
hogy gyerekeik legalább átmenetileg védelmet kapjanak. A többség azonban, miként ezt más 
adatok is jelzik, bizonyos fokig ellentmondásosan vélekedik a gyerek sorsának alakításáról: 
egyszerre szeretné nehézségeknek kitenni és azoktól megkímélni is őt.

A pályaválasztással, jövővel kapcsolatos értékeket illetően nem találtunk ellentmon
dást a szülők válaszaiban. Váratlanul negatív volt a szülők véleménye a pénz meghatá
rozó szerepéről. „Az a legfontosabb, hogy a gyerek jól fizető foglalkozást találjon” meg
állapítás igazát több mint 30% mind a három iskolában kereken elutasítja, és összesen 
60% azok aránya, akik valamilyen mértékben nem értenek egyet vele. Itt is a B-ben látszik 
bizonyos fokig eltérő értékrend, 13% a teljes mértékben egyetértők száma, szemben a 
másik két iskola 1, illetve 3%-ával. Azaz a pénz -  különösen azok körében, akik nem 
szenvednek benne hiányt -  nem sorakozott fel a deklarált értékek közé, ha mégoly fontos 
szerepet játszik is a mindennapi életben.

Szinte teljesen homogén volt a válaszok megoszlása „A legfontosabb, hogy a gyerek 
felnőttkorban azt csinálhassa, amit szeret" kijelentéssel kapcsolatban. A szülők 70%-a 
határozottan, további csaknem 30%-a mérsékeltebben, de egyetért vele, és gyakorlatilag 
egyáltalán nem volt ellenző. Ugyanilyen információt tartalmaztak a pályaválasztási ter
vekre vonatkozó külön kérdésünkre adott válaszok, melyek szintén azt tükrözték, hogy 
a továbbtanulással kapcsolatos tervek nyitottak, a lehetőségek és a teljesítmények függ
vényeiként kezdődnek, és a szülők -  saját beszámolóik szerint -  tekintetbe veszik gye
rekeik kívánságait.

Mint az új elit jellegzetes képviselőjét, kell megemlítenünk azt az édesapát, akinek vál
lalkozása mostanában kezd kisebb birodalommá alakulni, melyben többféle gazdasági 
ág is megtalálható az utazási irodától a könyvkiadásig. A férfinak három házasságból 
összesen négy gyermeke van, akik az anyagi jólét legfelső szintjét élvezik. Bőkezűsége 
az iskolára is kiterjedt: komolyabb javítási, építési munkák költségeit vállalta magára. El
mondása szerint ő maga sokat köszönhet egykori iskolájának és szigorú tanárainak, és 
elvárja, hogy a gyerekei alkalmazkodjanak az iskolához, fogadják el, hogy vannak rokon
szenves és kevésbé rokonszenves tanárok. Gyermekei ugyanakkor nem voltak sikeresek 
a tanulásban és nem voltak jó közösségi kapcsolataik sem. Az apa azonban nem tekinti 
tragikusnak a helyzetet: úgy gondolja, hogy a pénzével és vállalkozásával képes olyan 
saját univerzum létrehozására, amely elképzelése szerint magában foglalja gyermekei 
életútját, bármilyen legyen is az: „Ha a lányom, magánóvodát akar, akkor veszek neki; 
ha utazási irodában akar dolgozni, akkor azt veszek^- mondja.

A jellemmel, viselkedéssel kapcsolatos elvárások meglepően homogénnek bizonyul
tak a három iskola válaszolóinak körében. A vezető értékek a minta egészén belül a hagyo
mányos értékek: a tisztesség és a becsület. Ugyancsak sokan említik az őszinteség fontos
ságát. Mindhárom iskolában kiemelkedő fontosságúnak tartják emellett, hogy a gyerek ud
varias és tisztelettudó legyen, általános követelményként jelenik meg az alkalmazkodás.

Figyelemre méltó, hogy szinte teljes az összhang Halász öt évvel korábban végzett 
felmérésének eredményeivel; ott a válaszolók 87,7%-a sorolta a fontos-nagyon fontos 
kategóriába a tisztességre és erkölcsre nevelést, ugyancsak kiemelt helyet kapott a rend 
és a fegyelem fontossága. Elsősorban a viselkedésre vonatkozó általános értékek terén 
feltételeztük, hogy a társadalmi elitben komolyabb változások zajlanak, gy látszik, a mo
dernista, posztmaterialista értékek (önmegvalósítás, sikeresség) legalábbis a deklarált 
értékek szintjén nem vertek gyökeret válaszolóink körében.

Tudás

A tudással kapcsolatos elvárások zöme mind a három iskolában arra vonatkozott, hogy 
a gyerek tudása legyen alapos, széleskörű, átfogó. Egyetlen olyan választ sem kaptunk, 
amely az iskolai tananyag csökkentésére vagy specializációjára, pragmatistább tantervre
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tartott volna igényt, gy tűnik, a szülők egyetértenek a jelenlegi, általánosműveltség-hang- 
súlyú tantárgyi szerkezettel és elfogadják az iskola döntő szerepét a tananyag megha
tározásában. Eredményeink itt is egybeesnek Halász korábbi vizsgálatának eredménye
ivel: az általa használt országosan reprezentatív mintában a magasabb iskolázottságúak 
szintén az általános műveltséget tartották a legfontosabbnak, és minél alacsonyabb volt 
a válaszolók iskolai végzettsége, annál specifikusabb, szakmacentrikusabb volt a szülők 
véleménye. A három iskola között az<?nban voltak enyhe különbségek, amelyek nem es
tek egybe az említett tendenciával. Úgy például éppen a legelittebb C iskola szülői kö
zösségében -  bár itt is a tudás alapossága, megalapozottsága dominált -  merült fel, hogy 
a gyerek ne általában teljesítse a maximumot, hanem saját hajlamait, képességeit bon
takoztassa ki, azokból a tárgyakból, amelyek érdeklik.

A B-ben, ahol a leggyakoribbak a tanulmányi problémák a megkérdezettek körében, 
viszonylag nagy volt azoknak a száma -  a mintában szereplőknek szintén kb. 1/3-a -, 
akik megelégedtek a gyerek átlagos tudásával, vagy a tudással kapcsolatos igényeiket 
a gyerek képességeihez szabták (tanuljon és tudjon a képességeinek megfelelően, is
merje fel, hogy érdeke a tanulás, hozza ki magából a maximumot), azaz nem elsősorban 
a tudással, hanem a tudás-tanulás motivációjával fennálló problémákra utalnak, néhol 
elégedetlenség vagy kritika formájában a gyerekkel szemben ("már látjuk, hogy nem fog 
jól tanulni”; „azt szeretnénk, ha jobban igyekezne").

Az A-ban az alaposság mellett konkrét igényként fogalmazódik meg a biztonságos, 
tényszerű tudás. Itt is megjelennek az adott társadalmi közeg -  az anyagilag gyorsan 
gyarapodó, helyzetét konszolidálni igyekvő középosztály -  jellegzetes igényei: a gyerek 
tanuljon, ameddig lehet, tanuljon minél tovább; emellett sok mindenhez értsen, legyen 
gyakorlatias, és tudja alkalmazni a tudását.

Az értékskálában szereplő, tanulásra, tudásra vonatkozó azon kérdések esetében, 
amelyek azt firtatták, mennyiben kell az iskolának tekintetbe venni a gyerekek egyéni 
hajlamait, a skálapontok összegzése azt tükrözi, hogy a szülők alapvetően elfogadják 
az iskola közvetítő szerepét. Úgy például „A legjobb volna, ha a gyerekek azt tanulhatnák, 
ami érdekli őket” kijelentéssel a szülők kevesebb mint tíz százaléka ért egyet, a többség 
az ellenkező póluson, a szélsőségesen egyet nem értők között található: mind a három 
iskolában több mint 30% alapvetően, mintegy 60% pedig enyhébben, de nem ért egyet 
a tananyagnak a gyerek érdeklődéséhez való alkalmazásával. Az A-ban viszonylag so
kan, 26% semleges álláspontra helyezkedett.

Ugyancsak a határozottan egyet nem értők voltak többségben ama kijelentéssel kap
csolatban, mely szerint „A tananyag felét nyugodtan el lehetne hagyni, erre a gyerekek
nek később semmi szükségük nem lesz”. Az iskolák itt sem voltak egységesek: a B-ben, 
ahol a leggyakoribbak a tanulási nehézségek, 30% körül volt az egyetértők aránya. Ez 
az adat ismét egybevág Halász korábbi eredményeivel: az ő mintájában a válaszolók 
többsége (61,3%) különösen az alacsonyabb iskolázottságúak egyetértettek ama kije
lentéssel, mely szerint „A tehetséges ember akkor is boldogul az életben, ha nem isko
lázott". Saját vizsgálatunk eredményei ugyanakkor éppen arra utalnak, hogy az iskolá
zottság igen magas szinten összefüggött a szülők elitbe tartozásával.

Végül „A gyerek mindig azt szereti, amit jól tanítanak” kijelentéssel a szülők mindhárom 
iskolában gyakorlatilag teljes mértékben egyetértenek.

Több ponton is érzékelhető, hogy a B iskolában övezi az iskolával való kapcsolatokat 
a legtöbb indulat és ambivalencia, a több sikertelenségre a szülők racionalizálással re
agálnak (a jegyek nem is tükrözik olyan egyértelműen a teljesítményt stb.). A legkevésbé 
az A-ban fontos az iskola -  bár itt is nagyon fontos -  feltehetően azért, mert itt egy olyan 
új elit van jelen, amelynek pozíciószerzésében nem játszott komoly szerepet az iskolá
zottság, mint a C esetében.

A szülők és gyermekeik

A vizsgálatban megpróbáltunk legalább vázlatos képet kapni arról, mennyire tartják 
kezelhetőnek a szülők gyerekeiket, mennyiben érzik problematikusnak a velük való vi
szonyt. Az „A mai gyerekeknél szép szóval nehéz bármit is elérni” kijelentéssel a többség
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alapvetően nem ért egyet, ez az arány azonban az A-ban, az új elit körében valamivel 
alacsonyabb, mint a B-ben és a C-ben: a két utóbbiban meghaladja a 70%-ot, míg az 
A-ban csak 60%. Teljes egyetértés terén azonban rangsor állítható fel a három iskola 
között: a C-ben 6%, számszerűen 5 válaszoló, B-ben szintén 5 válaszoló, akik azon
ban 13%-ot képviseltek az A-ban azonban több, mint 20%, összesen 17 válaszoló 
tartozott ide.

A válaszolók többsége tehát nem jelez komoly mértékű inkompetenciát a gyerekekkel 
való bánásmód terén. Más kérdéseink kapcsán azonban éraókelhető, hogy a szülők nem 
érzik teljesen problémamentesnek a gyerekeikkel való viszonyt.

Egy nyílt kérdésünk arra vonatkozott, mennyiben mások a gyerekek ma, mint ők, a 
szülők voltak. A vélemények általános minősítései megoszlanak, a szülők kb. egynegye
de szerint nincs különbség, kb. egynegyede csak rosszat, és kb. egynegyede csak jót 
mond a mai gyerekgenerációról (27, ill. 25%). További kb. egynegyed(29%) bizonyos te
kintetben jónak más tekintetben rosszabbnak ítéli a mai gyerekeket. Itt a részletek az 
érdekesebbek: egyrészt a gyerekek anyagi helyzetének, jobb körülményeinek említésére 
érdemes felfigyelnünk- természetesen ez a C-ben a leghangsúlyosabb. Ugyancsak itt a 
leggyakoribbak- bár máshol is előfordulnak- a gyerekek szabadságát, nyitottságát, kriti
kai szellemét pozitívumként hangsúlyozó válaszok. Kevés szerepet látszik játszani a mi
nősítésekben az iskolában és az azon kívül szerzett tudás. Azt ugyan nem mondják a 
szülők, hogy a mai gyerekek kevesebbet tudnak, vagy butábbak de a „tudástöbblet" em
legetése korántsem általános, mintegy 30%-nyi. Viszont egységesen és eléggé általá
nosan, majd minden második kérdőívben, felpanaszolódnak a mai gyerekekkel kapcso
latos viselkedési, magatartási kifogások, gy tűnik, mind az iskolának, mind a szülőknek 
igen súlyos, talán egyik legsúlyosabb problémája ez a hagyományos alárendeltséget fel
mondó, a kooperációt problematikussá tevő modern gyermeki magatartás.

A választípusok %-ban A B C Együtt
Rosszabbak 25 32 27 27
Jobbak 21 25 29 25

■
Vegyes válaszok 32 23 28 29
Nincsen különbség 22 20 16 19
Összesen 100 100 100 100
A választípusok előfordulási gyakoriságai (%)
Körülményeik jobbak 30 25 54 38

-anyagiak 13 0 12 10
-komfort 13 15 34 21

Körülményeik rosszabbak* 10 12 12 11
A gyerekek jobbak: 53 62 76 66

-nyitottság 13 19 31 25
-szabad
ság 32 31 50 38

-tudás 28 26 31 29
A gyerekek rosszabbak'* 47 40 47 46
A gyerekek elkényeztetettek*** 23 22 25 24

* A családok szétesettebbek, az értékek instabilabbak. 
** Magatartás, fegyelmezetlenség, tisztelettudás hiánya 
*** Önzőek, követelődzőek, anyagiasak

Milyenek a mai gyerekek?
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Az iskola, a család és a nevelés

Térjünk rá ezek után azokra az eredményeinkre, amelyek a szülők és az iskola viszo
nyát jellemzik: a szülők véleményét az iskolai, ill. szülői kompetenciáról, elégedettségü
ket, körvonalazható elvárásaikat az iskolával kapcsolatban. Itt részben az értékskálát vet
tük igénybe, másrészt a viszonyítás érdekében arra kértük a szülőket, hogy különböző 
szempontok szerint vessék össze a mai iskolai feltételeket saját emlékeikkel.

Kezdjük az értékskála adataival, melyek arra utalnak, mekkora fontosságot tulajdoní
tanak a szülők az iskolai nevelésnek, mennyire fogadják el az iskola kompetenciáját gye
rekük megítélésével, értékelésével kapcsolatban.

„ A rossz osztályzatok az egész életre kihatnak” megállapításnál 20 -  30% között volt 
a határozottan egyet nem értők aránya, de a többség a skála baloldalán, az egyet nem 
értők között foglalt helyet, míg a teljes mértékben egyetértőké általában 15% volt. Az 
egyet nem értők a legnagyobb számban a B-ből kerültek ki (ahol csupán 5% a közöm
bösek aránya a másik két iskola 16, illetve 20%-ával szemben) itt feltételezhetően ismét 
a rossz osztályzatok jelentőségét csökkenteni próbáló racionalizációs mechanizmus mű
ködik.

„Az iskola leszoktatja a gyereket az alkotásról és az önálló gondolkodásról” -  ez a meg
lehetősen provokatív item a nyílt iskolaellenességet „hívja”. Az itt kapott értékek alig szó
ródnak, a némileg (nem egyértelműen) egyet értők aránya 20%, míg 70% nem ért egyet, 
és ebből 40% körüli a határozottan egyet nem értők aránya. Végül „Az iskolai teljesítmény 
nem a képességektől függ” kijelentés esetében az A és C iskolában válaszolók mintegy 
40-40%-a szimmetrikusan helyezkedett el a skála két (egyetértő, illetve elutasító) oldalán 
és mintegy 20% középen, az állást nem foglalók között. A B-ben a középen elhelyezkedők 
voltak jóval kevesebben -  ez újabb jele, hogy az iskola kérdését itt több indulat övezte, 
mint a másik két iskolában.

Már a kutatás előkészítése során érzékelhető volt, hogy a fegyelem a vizsgálandó kér
dések közé fog tartozni, ezért tettük bele az értékskálába „Az iskolai nehézségek abból 
is fakadnak, hogy nincs elég nagy fegyelem" kijelentést. Itt polarizált véleményekkel ta
lálkoztunk: 15% egyáltalán nem, 30-40% pedig nem teljesen értett egyet vele -  ez a ten
dencia elsősorban a C-t jellemezte. Az A-ban és a B-ben 30% valamennyire, 20% teljes 
mértékben egyetértett. Ez utóbbi a C-ben jóval alacsonyabb, mindössze 7% volt. A fe
gyelem kérdése a felmérés során több ponton is felmerült, például a tanárok munkájának 
megítélése kapcsán. Miként a fenti polarizáltság is jelzi, a fegyelem kérdésében két, egy
másnak szögesen ellentmondó állásponttal találkozunk: van -  szinte ugyanannyian gon
dolják - ,  hogy jóval több, mint ahányan azt, hogy kevesebb fegyelemre volna szükség 
az iskolában.

A „Teljesítményre úgy lehet jól inspirálni, ha szigorúan értékelnek” item más skálapon
tokhoz hasonlóan a tradicionális iskolai eszközökkel való egyetértés mértékét kívánta 
vizsgálni. Itt a válaszolók ismét szinte teljes szimmetriát követve szóródtak mindkét ol
dalon az egyetértést, illetve elutasítást jelző skálapontok között.

A szülők valamikori és a mostani iskola közti összehasonlítás kapcsán a minősítések 
igen differenciáltak: a szülők egynyolcada nem válaszolt, a másik egynyolcada nem lát 
különbséget, s a fennmaradó háromnegyed nagyjából egyenletesen oszlik meg az „aze
lőtt jobb volt" (24%), „a mostani jobb” (28%), illetve „némely tekintetben most jobb, némely 
tekintetben azelőtt volt jobb" (24%) választípusok között. A hajdanvolt iskola pozitívumait 
hangsúlyozó válaszokban a komolyabb, keményebb tanítás, a gyerekek kapcsolatrend
szerének, a gyerekközösség emlékének motívumai merülnek fel igen jelentős súllyal, 
mint a régi fegyelem és felnőtt-tisztelet iránti sóvárgás jelei. A másik oldalon a mai iskola 
melletti pozitívumként a szülők a több szabadságot, a drill hiányát, a nagyobb gyerek- 
szeretetet, valamint a tanítás jobb körülményeit és a nagyobb ismeretanyagot hangsú
lyozzák. Az összképtől ismét érdekes módon tér el a C iskola, ahol egyszerre erősebben 
hangsúlyozódik a fegyelem iránti vágyakozás és a szabadság iránti lelkesedés is.
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A B C Együtt |
Régen volt jobb 23 15 30 24
Most jobb 36 23 22 28
Összetett válaszok 25 23 25 24
Nincs különbség 7 15 12 11
Nincs ilyen jellegű válasz 9 24 11 13
Összesen 100 100 100 100

Egyes választípusok előfordulási gyakorisága (%)
A tanítás régen jobb volt 27 30 23 27
A tanítás ma jobb 7 50 29 41
A fegyelem régen erősebb 
volt 44 44 60 50

Nagyobb szabadság van 
most 25 17 41 29

Az emberi kapcsolatok régen 
jobbak voltak 17 15 24 19

Régi és mai iskola összehasonlítása (%)

Mivel napjaink pedagógiai vitáiban annyi szó esik a „porosz” iskoláról, illetve az azzal 
kapcsolatos, életre szóló kellemetlen, megnyomorító élményekről, egyértelmű, zárt kér
dést tettünk fel a szülőknek, hogy inkább kellemesnek, vagy inkább kellemetlennek él
ték-e meg saját iskolai éveiket. Bennünket is meglepett a pozitívan válaszolók elsöprő 
aránya: a szülők túlnyomó többsége (79%-uk) kellemes emlékeket őrzött meg magában. 
A válaszok indoklásából azonban az derül ki, hogy e pozitív emlékek jó része nem az 
iskola fő tevékenységéhez, a tanuláshoz, illetve annak értékeléséhez, hanem a tanárok
hoz, osztálytársakhoz, az iskola általános szelleméhez kötődik. Ez a helyzet arra hívja 
fel a figyelmet, az iskola értékelésénél túlzottan és úgy kerülnek előtérbe tanulmányi 
szempontok, mintha nem lennének mélységesen beágyazottak egy másik, az egyén 
élettörténetében ennél nem kevésbé jelentős szféra, az iskola mint szocializációs terep 
(barátságok, ellenségeskedések, szerelmek terepe és közege) feltételrendszerébe. Ta
lán ez a szerep az, aminek építésére, kibontakozásának támogatására a kelleténél ke
vesebb idő, hely és energia jut manapság.*

A B c Együtt
Inkább kellemes 78 85 80 79
Inkább kellemetlen 10 5 9 8
Vegyes 12 13 11 12

I Összesen 100 100 100 100

A régi iskoláról őrzött emlékek minősítése (%)

A pedagógusok munkájával kapcsolatban mindhárom helyen a válaszolóknak valami
vel több mint a felétől elismerő nyilatkozatokat kaptunk. Az értékelés fő dimenziói a kép
zettség, a lelkiismeretesség és a gyerekszeretet. A szülők egy része differenciáltan ítél: 
vannak jó és rossz pedagógusok. Az általános elégedettséget tükröző válaszok mellett 
azonban megtalálhatók az azokat gyöngítő megjegyzések is: „Jó tanárai vannak a gye
reknek, szerencsénk volt”.
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1 A B c Együtt
Maximálisan elégedett 35 53 43 41
Közepesen elégedett 12 8 20 14
Van jó és rossz tanár 17 20 18 18

A tanároknak van jó és rossz 
oldala

5 3 1 3

Elégedetlen 16 11 10 12
Nem ismén őket jól 9 7 6 7
Nem besorolható 6 0 1 3

Összesen 100 100 100 100

A tanárokkal való elégedettség (%)

‘ Gondoljunk csak arra a számtalan irodalmi műre, amelyekben az iskolai óvek jellem
formáló, ólettörténetileg releváns hatása áll a középpontban (Molnár: A Pál utcai fiúk, Ott- 
lik: Iskola a határon, hogy csak két jelentős művet említsünk a magyar irodalomból).

A szülőknek a pedagógusok munkájával való elégedettsége nagy mértékben függ at
tól, hogy alsós vagy felsős-e a gyerek. Az alsós gyerekek szüleinek körében többen mu
tatkoztak általában elégedettnek és többen voltak jó véleménnyel a gyereket tanító pe
dagógusnak mind a munkájáról, mind a módszereiről. Minél idősebbek voltak a gyerekek, 
annál gyakrabban említették a szülők, hogy a tanárok egy része szakmailag vagy em
berileg nem áll magas színvonalon, és minden iskolában jeleztek a tanárok fluktuációjá
val, munkafegyelmével, modellfunkciójával kapcsolatos problémákat. Minél idősebbek 
voltak a gyerekek, annál gyakrabban említették, hogy problémák vannak a követelmé
nyek, a fegyelem terén; ez a kérdés a felsősök mintegy 60-70%-ánál valamilyen formában 
felmerült.

A „Miben kellene másnak lennie a pedagógusoknak?” kérdésre adott válaszok jóval 
kritikusabb beállítottságra utalnak. A válaszolóknak mindössze egyharmada vélekedik 
úgy, hogy a tanároknak semmiben sem kellene megváltozniuk. A legkevesebb kifogás a 
tanárok szaktudásával kapcsolatosan merült fel, a legtöbb a gyerekszeretettel, türelem
mel, valamint a pedagógusok hivatástudatával kapcsolatos. A kifogások szinte egyenle
tesen szóródtak néhány kategóriában: a szülők egy része a szigor, a következetesség 
hiányát, más részük a módszertani képzettséget, s volt aki, a példamutatást hiányolta a 
tanárok részéről.

Ha a tanári munkával kapcsolatos bírálatokat összevetjük az iskola életére általában 
vonatkozó kritikákkal -  pl. a „Milyen változtatásokat igényelnének az iskolában?" - ,  a 
leggyakoribb témaként (a szülők egyharmadánál) a fegyelem, a fegyelmezőkészség 
hiánya került szóba. A szülők elvárásaiban gyakran érdekes kettősség figyelhető 
meg: egyrészt -  már kérdések kapcsán is -  gyakran hiányolják a fegyelmet, a tanári 
tekintélyt. Ugyanakkor keveslik e gyerekszeretetet, vagy divatos szóvak élve „gye- 
rekcentrikusságot” .

A probléma, úgy véljük nemcsak az iskoláé, inkább csak vetülete a családban, iskolá
ban, közéletben egyaránt tapasztalható általános átalakulásnak, a tekintélyek erodáló
dásának. Ez a fejlemény csak részben politikai rendszer vagy iskolarendszer függvénye. 
Megváltozott a férj-feleség-gyerek kapcsolat egyértelműen hierarchikus jellege; ezzel 
párhuzamosan elveszett a pedagógusoknak az Isten, a király, az apa és a tudomány ele- 
gyéből összeállt legitimációja.

Másrészt az iskolai fegyelemmel foglalkozó szakmai irodalomban az elmúlt években 
megerősödött és nagy hatást gyakorolt a hatósági szabályozásra az az irányzat, amely 
rosszalja a teljesítménymérést, vitatja, hogy szükség van fegyelmi eszközökre. Holott a 
pszichológiai szakirodalom -  miként arra Katona N. -  Szitó I. tanulmánya is -  egyértel
műen rávilágít: hamis illúziókból táplálkozik az a nézet, hogy a megfelelő óravezetés min
den fegyelmi problémát képes kiküszöbölni. A pedagógusok eszköztelenségének két kö-
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vetkezmónye, ha nem is statisztikai én/ónnyel, de tükröződik a szülői véleményekben. 
Az egyik az osztályzással való fegyelmezés. Nem szükséges ecsetelni, mennyire negatív 
hatású, ha a teljesítmény illetve a normaszegés különböző megnyilvánulásai nem külö
níthetők el egymástól. A másik következmény a gyerekek egymás közötti durvaságának 
gyarapodó jelei. Ez a jelenség számos nyugat-európai ország iskoláiban is egyre na
gyobb gondot okoz. A csoportdinamika szabályainak ismeretében nyilvánvaló, hogy ott, 
ahol a felnőttek visszavonulnak a rendfenntartás, igazságtétel, konfliktusmegoldás fel
adatától, nem képviselnek pozitív értelemben vett tekintélyt, hamarosan kialakul a gye
rekeknek gyakran elsősorban a fizikai erőn alapuló hierarchiája.

Az alaphelyzet mindig összetett volt, mivel az iskola- hiszem ez a szerepe-kifejezetten 
a gyermekek számára létesített intézmény, amely bizonyos fokig kívül esik a felnőtti rea
litáson. A nebulók cselekedeteinek, mulasztásaiknak, szorgalmuknak vagy lustaságuk
nak csak a messzi jövőben megnyilvánuló következmények vannak. Kérdés, mennyiben 
képes az osztályozás, az intő pótolni a reális következményeket. (Ne feledjük, hogy a mi 
magatartásunk sem szabályozódik mindig racionálisan, nem vagyunk földhözragadtan 
érdekkövetők.)m nem zárható ki- a pszichológiai számos empirikus eredménye szól 
emellett- hogy a következmények előrejelzése, a saját tevékenység eredményességével 
és az alkalmazkodás sikerességével kapcsolatos intézményes visszajelzés- ha reális és 
elfogadható-szükséges előkészítése a későbbi felnőtti életnek, mely nagyon is megkö
veteli a formális alkalmazkodást és a teljesítményt.

Ilyen feltételek között a pedagógus irányító szerepe gyakran szimbolikussá válik. Hi
vatalosan ő a helyzet ura, övé a felelősség, ám meg van fosztva az ennek gyakorlásához 
szükséges eszközöktől, személyes fellépésének erejére, tantárgya fontosságának hitére 
van utalva, viselkedési és tanulási elvárásainak teljes ittetésében. Ez azonban valamiféle 
sohasem létezett ideális gyermekközeg létét feltételezi

Az iskola működése, funkciómegosztás

A munkamegosztással kapcsolatos sztereopítiák megfelelnek az előzetes elképzelés
nek: a szülőnek elsősorban nevelnie kell(a válaszolóknak több mint a fele, 103 fő, érté
kelte így), további kb. 30%-a szerint a tanítás bizonyos fajtái is tekinthetők szülői feladat
nak. Mindhárom iskolában körülbelül a válaszolók fele szerint az iskola fő feladata pedig 
a tanítás, az ismeretek átadása. Egyedül a C-ben érzékelhető némi eltérés, itt a másik 
két iskolához képest valamivel erősebb az igény az iskola tanító és nevelő, összetett funk
ciója iránt.

Ugyanakkor a szülők túlnyomó többsége elutasítja „Az iskolai ügyek az iskolára és nem 
a szülőre tartoznak” kijelentést: a válaszolók több mint 40%-a egyáltalán, több, mint 60%- 
a pedig valamennyire nem ért egyet. Elenyésző tehát azok aránya, akik úgy gondolják, 
hogy a gyermek iskolai magatartásával, problémáival az iskolának kell megbirkóznia. A 
kompetenciák megosztása mellett 40% körül van azoknak az aránya, akik úgy gondolják, 
hogy az iskola és a szülők között munkamegosztásnak kell lennie, csaknem ugyan- 
ennyien- az A-ban értékelhetően kevesebben-együttműködésre is igényt tartanak. Ellen
séges viszonnyal az iskola mint intézmény iránt csak elvétve találkozunk mindhárom is
kolában.

A szülőknek mintegy egynegyede lát javítanivalót az iskola és a család kapcsolatain, 
értve ezalatt a gyerek teljesítményéről, a nevelési problémákról és az iskola terveiről szó
ló jobb tájékoztatást. Italános problémaként jelentkezik még-a szülők egyötöde panaszol
ja*, hogy az iskola túl sok időt emészt fel a gyerek életéből. A nulladik és hetedik órák, a 
leckeírás és tanulás, s ha még valaki mást is akar csinálni, a különóra, szakkör, sportkör 
megeszi az életet, s nem marad, emlegetik föl, „csak úgy levő" békés idő.

Szülői fórumok

Úgy tűnik, hogy az együttműködési készség dacára nem zökkenőmentes a szülők kép
viseletére hivatott szervek működése. A szülői munkaközösség tevékenységéről a szülők
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túlnyomó többsége úgy vélekedik, hogy az formális. Az iskolaszékről bizonytalan a tudá
suk: van ahol megkezdte működését, de semmit sem tudnak róla, vagy abban is bizony
talanok, hogy egyáltalán működik-e. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy az iskolaszék
nek nem sok értelme van, mert az embereknek úgysincs ideje rá, illetve mert laikusok 
lévén, a szülők úgysem tudnak érdemben beleszólni az iskola életébe, néhány szülő pe
dig arra utalt, hogy a szülőtársak azért vesznek részt az iskolaszék munkájában, hogy a 
gyerekeiknek megkülönböztetett bánásmódot biztosítsanak.

A szülői fórumok működését nagyban meghatározza, van-e a szülők között kapcsolat, 
kialakítható-e valamilyen szülői közvélemény az iskolát érintő kérdésekben. A három is
kola közül egyedül a C-ben van arra utaló jel, hogy a szülők kapcsolatban állnak egy
mással, összejárnak. Ugyanakkor a B-ben mondják a legkevesebben, hogy nincs igé
nyük az iskolai életbe való beleszólásra, és itt a legmagasabb azok aránya is, akik szerint 
létezik ugyan valamiféle fórum az iskola életében való részvételre, de az nem ér sokat, 
illetve nem lehet pontosan tudni, mit csinál.

Figyelemre méltó, hogy a szülőknek mindhárom iskolában közel 20%-a érzi úgy, hogy 
nem érdemes szóvá tenni, ha valamelyik tanárral probléma van, mert úgysem történik 
semmi, illetve attól tartanak, hogy a tanár később a gyereken fog bosszút állni. Néhányan 
konkrét eseteket is elmondanak, amikor több szülőnek sem sikerült elérni, hogy egy ta
nárral kapcsolatos kifogásukat orvosolják, ugyanakkor van szó sikerről is, például alko
holista tanár eltávolításában.

A szöveges válaszok elemzése a fentiekkel összekapcsolva arra utal, hogy az isko
lákban ugyanaz a fajta eljárási mód kezd eluralkodni, mint a társadalom más területein: 
az érdekérvényesítés, a problémák megbeszélésének törvényes lehetőségei nem mű
ködnek vagy nem bizalomgerjesztőek. Ezért a szülők egy része -  mint korábban emlí
tettük, gyanítható, hogy az együttműködés elutasításában is szerepet játszik ez a fajta 
bizalmatlanság -  a szokásos kerülő utakat, informális csatornákat használja fel. Ha a szü
lőnek problémája van egy tanárral, elviszi az iskolából a gyereket, anélkül, hogy az indo
kot megmondaná, igényeinek pedig úgy próbál érvényt szerezni, hogy megpróbál „közel 
férkőzni a tűzhöz’’.

A kiszolgáltatottság azonban kétirányú. Az egyik válaszoló szerint „vannak szülők, akik 
rendőrséggel fenyegetőznek, botrányt csinálnak, ezért a tanárok sokszor már nem is ír
nak be az ellenőrzőbe.”

A tömegkommunikációból tudjuk, hogy ez nem egyedi probléma. Úgy akadályozták 
meg a szülők egy vidéki városban, hogy az iskola egy kábítószert áruló, befolyásos csa
ládban élő gyerek ügyét kivizsgálja. Korábban az iskola intézményi és morális jogosítvá
nyokkal rendelkezett arra nézve, hogy bizonyos esetekben felülvizsgálja a családi neve
lés eredményét, és ennek sok esetben megvolt a maga értelme, mind az egyén, mind a 
közösség szempontjából. Az iskola elvileg rendelkezik az ehhez szükséges szakmai esz
közökkel, kapcsolatban van a gyermekvédelmi hatóságokkal stb. A szülői hatalom is ha
talom, a kontroll hiánya itt is, mint az élet minden más területén, visszaéléseket eredmé
nyezhet.

A mintánkban szereplő szülők túlnyomó többsége vélekedik úgy, hogy a pedagógusok 
anyagi helyzete kirívóan rossz (kb. 30%) vagy rossz (kb. 40%). A szöveges válaszokban 
sokan megfogalmazzák, hogy az anyagi helyzet és az ebből eredő napi gondok, valamint 
a presztízsviszonyok sok tekintetben közrejátszanak a pedagógusok munkájának szín
vonalában. tlagban a válaszolók 35%-a gondolja, hogy e helyzet orvoslása elsősorban 
az állam feladata.

Kutatásaink -  a bevezetőben említett korlátok ellenére -  tartalmaz néhány megfonto
landó tanulságot, melyek a jelen oktatáspolitikai vitáiban szerepet játszanak.

Felmérésünk adatai irányadóak lehetnek arra nézve, mennyire kell vagy lehetséges 
egy iskolának a helyi közösség igényeinek megfelelni. Mint láthattuk, a kevésbé elit szü
lők kisebb szerepet tulajdonítanak az iskolának, itt a legrosszabbak a továbbtanulás és 
szelekció egyre több állomásán kulcsszerepet játszó matematika-eredmények. Nyilván
való, hogy az iskola alkalmazkodása a szülői elvárásokhoz és igényekhez egy ponton 
túl tovább erősítheti a regionális, jövedelmi egyenlőtlenségek hatását, még olyan felté
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telek között is, ahol -  mint például a mi mintánk esetében -  a különbségek nem kirívóan 
nagyok.

A „nevelési célok’ elérése érdekében -  legalábbis ebben a közegben -  az iskola és a 
család együttműködésének általános feltételei a család oldaláról biztosítottak. A szülők 
nem tekintik az iskolát hivatalnak -  mint például a katonaságot vagy az adóhivatalt és 
nem észlelhető ellenségesség az iskolával szemben. A gyerekek jövője egyik biztosí
tékaként a jó iskolai teljesítményben tűnnek érdekeltnek, abban hogy az iskola minél 
több, szélesebb körű tudást „töltsön a gyerekek fejébe" és a továbbtanulásra készítse fel 
őket. A szülők többségükben a hagyományos iskolakoncepció híveinek látszanak, néhá- 
nyan emlegetnek csak a fenti gondolkodási kereteken túlmenő készségfejlesztő, önálló 
gondolkodásra, kezdeményezésre késztető elvárásokat.

A megkérdezett szülők körében -  annak ellenére, hogy többségükben a társadalmi 
elithez tartoznak -  a tradicionális, konform értékek dominálnak mind a gyermeknevelés 
gyakorlatában, mind az életcélok kijelölésében. A liberális „alternatív” gyermeknevelés 
értékei, ha megjelennek is -  elsősorban a leginkább elitréteg körében -  nem léptek a 
tradicionális értékek helyére, hanem azok érvényét nem csökkentve, ellentmondásos 
módon léteznek: a szülők egyszerre szeretnék megterhelni és megkímélni a gyereket, 
fegyelemre, kemény teljesítményre ösztönözni, de „gyermekcentrikus” bánásmódot biz
tosítani a számára.

Megjegyeznénk, hogy a szaksajtó, és a pedagógiai propaganda gyakran ideologikus, 
a liberális érdekeket demagóg módon képviselő, kevéssé professzionális állásfoglalása
ival nemigen segíti hozzá a szülőket, hogy e kérdésekben eligazodjanak.
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Túl a civilizáción: 
mit hoz a jövő?

E. ADAMSON HOEBEL -  EVERETT L. FROST

A tudomány az emberiség tanulmányozása során, azokra az életmódokra össz
pontosított, amelyek az emberi lét színterét több mint egymillió éven át meghatá
rozták. A törzsi élet, amely az egész pleisztocén kort jellemezte -  lassan és 
folyamatosan alakult át a társadalmi szerveződés mind nagyobb egységeivé, a 
megélhetés, a javak elosztása, a család és a rokonságcsoportok megszervezése, 
a társadalmi célok politikai meghatározása által, a környezettel és az univerzum 
erőivel kapcsolatos vélekedések változásával, mindezen tényezők nyelvben, 
művészetben, mítoszokban és vallási szertartásokban történő szimbolikus meg
jelenítésével.

A növények és az állatok domesztikálása következett, majd pedig a városi életéhez 
kötődő civilizációs robbanás. A civilizáció „a városok kultúráját", a városi életmódot jelenti. 
A civilizáció az őt megelőző törzsi kultúrához hasonlóan számos variációban bontakozott 
ki, ám minden variációnak állandó eleme -  különféleképpen megjelenítve -  a létfenntar
tás, a rokonság, a vezetés és a világnézet. Ugyanakkor radikális változások is bekövet
keztek: hatalmas ugrás a felhasználható energia mennyiségében a növények és az ál
latok domesztikálása révén; azon emberek számának óriási növekedése, akik megsza
badultak a létfenntartásért végzett mezőgazdasági munkától és más szerepet kaptak; az 
írás, az emlékművek és a középületek bekerülése a művészetbe, a mítoszokba és a val
lásba, szimbolikus kifejezési formákként; a rokonságcsoport társadalmi jelentőségének 
csökkenése; a vezető elitek uralmának a megnövekedése a gazdasági és politikai rend 
felett.

A civilizációk menetének tanulmányozása és értelmezése jórészt inkább a történé
szek, mint az antropológusok dolga volt (kivéve az Újvilág archeológiáját). Mindazonáltal 
az antropológusok sokat foglalkoztak azzal, mi történt az emberiséggel a primitív életből 
a civilizált életbe való átmenet során. A civilizáció az emberi teljesítmény nagy diadala 
az elmúlt hat évezredben. A kultúrának azonban új fajtája bontakozik ki a szemünk előtt. 
A kulturális antropológiának nemcsak az a feladata, hogy teljessé tegye az emberiség 
prehisztorikus múltjáról szóló tudásunkat, felfedje a múlt és a jelen minden ismert és meg
ismerhető társadalmi rendszerének természetét, hanem az is, hogy tisztázza a jelenün
ket olyannyira összezavaró átalakulásokat, és segítsen kialakítani egy tisztességes és 
racionális életmódot a jövő emberisége számára.

A primitív világ átalakulása

Az a forradalmi erejű kulturális változás, amely most a civilizációt éri, hasonlatos ahhoz, 
ahogyan a primitív ember életét átalakította a civilizáció. A változás nagyszabású tech
nikai fejlődést foglal magában, amelyek messzeható átalakulásokat okoznak az ideoló
giában és a társadalom szerkezetében. A változás hatásai válságokban válnak nyilván
valóvá, s e válságok során csak a „morális rend” hívható segítségül.

A morális rend tartja fenn a társadalmi elkötelezettség érzését egy népben, azt az ér
zést, hogy részei vagyunk a közösségnek, feladataink és kötelezettségeink vannak a kö
zösségben, érzelmi és társadalmi támogatást kapunk a közösségtől. A morális rend az
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egyéni és a kollektív célok közös megértéséből áll. A morális rend a rokonsági, szom
szédsági, társasági és munkacsoportbeli viselkedésmódok, a művészi, vallási és közös
ségi szerepek modelljeiként jelenik meg, olyan társadalmi összefüggésekben, amelyek
ben a szerepek eljátszását a helyes és megfelelő viselkedés érzése kíséri. A morális rend 
nyilvánvalóan szorosan kötődhet a világnézethez.

Az írásbeliség előtti társadalmak legtöbbjének kultúráját morális rendjük szabályozta. 
Kevés primitív népnek voltak kétségei társadalmi rendszerük érvényességét illetően. Mo
rális rendjük tartotta fenn őket az adott kultúrába való beilleszkedésük korai időszakától 
halálukig. A legtöbb primitív kultúra „eredeti” kultúra. „Az eredeti kultúra nem szükség
szerűen magas vagy alacsony szintű; pusztán veleszületetten harmonikus, kiegyensú
lyozott. Az élet iránt tanúsított igen változatos, mégis valamilyen módon egységes és kö
vetkezetes attitűd kifejezésre juttatása; egy attitűdé, amely a civilizáció bármely elemé
nek jelentőségét az összes többivel összefüggésben szemléli. Az egyén fő tevékenysé
gei közvetlenül kielégítik kreatív és érzelmi ösztöneit, s mindig valamivel többnek kell len
niük az adott cél eléréséhez szükséges eszközöknél. Az eredeti kultúra bensőséges, míg 
az a kultúra, amelyik nem hordozóinak lényegi érdekei és vágyai szerint épül ki, amelyik 
az általánostól halad az egyén felé, külsődleges kultúra'YEdward Sapir). A szelektív al
kalmazkodás révén, amely során a szimbolikus integráció és a szoros személyes kap
csolatok kifejlődtek, a maradandó kultúráknak mindig volt hatékony és -  Edward Sapir 
szóhasználatával -  „eredeti" morális rendje.

Tovább követhetjük Redfieldet a bizonyos általános jegyeket viselő primitív társadal
makról adott jellemzésében: 1. a közösség rendszerint elég kicsi; 2. a rokoni kapcsolatok, 
valamint a szoros, személyes szálak behálózzák a közösséget; 3. a gazdasági és a tár
sadalmi érdekek homogének, és kevés a specialista; 4. az attitűdöket és a magatartást 
az emberiség természetéről és a külvilágról alkotott vallásos-misztikus feltételezések 
uralják; 5. a kívülállók (nem rokonok) iránti gyanakvás általában krónikus háborús álla
pothoz vezet néhány más csoporttal.

A kultúrákban a morális rend kiegészítője az, amit Redfield technikai rendnek nevez: 
„Az emberek tevékenységét koordináló szálak a technikai rendben nem a jobb életre vo
natkozó meggyőződésből erednek, nem is az emberi érzelmek adta támaszból; létez
hetnek anélkül, hogy az egymáshoz kötődő egyének tudnának erről a kötődésről. A technikai 
rend az a rend, amelyik a kölcsönös hasznosságból vagy a szándékos kényszerítésből ered. 
A technikai rendben az embereket dolgok kötik össze, vagy ők maguk dolgok.”

A városok kialakulása kizökkentette azoknak az embereknek a morális rendjét, akiket 
a városok magukhoz vonzottak. Egy város ritkán vagy egyáltalán nem a helyi lakosság 
terméke, amely ott maradt, ahol volt, és „csak fejlődött”. A kereskedelem a város éltető 
eleme -  egészen Catal Hüyük koráig visszamenve. Minden város idegeneket fogad ma
gába, és a város életének kezdeti szakaszaiban feloldódnak a külön kis morális rendek, 
amelyek mentén az idegenek szerveződtek korábban, a törzsi életmódokban. Az űj, vá
rosi civilizációkat főképp az tartja össze, hogy a technikai rendre támaszkodnak. A sza
bályozások, az előírások és a rendeletek határozzák meg a követendő modelleket. A hi
vatali és papi elvárások késztetik vagy intik az embereket az engedelmeskedésre. A val
lásos látványosságokat is, a világi karneválokat a papok és a vezetők szervezik, hogy 
pótolják az ősi törzsi rituálék jelképes integráló erőit. A katonák, a börtönőrök és az íté
letvégrehajtók a helyes magatartásra veszik rá a rebelliseket. A várbörtön és a tömlöc a 
korai civilizációk találmánya. „Ebben az időszakban az elit kezébe jut a morális rend irá
nyítása, és az írástudók elmélkedései, az ismeretek rendszerezése ekkor bővítette új 
dimenzióval az erkölcsi és a szellemi életet. A morális rendnek létrejön a politikával 
összekapcsolt nyilvánossága.A vallás pedig -  némi leegyszerűsítéssel -  módszer arra, 
hogy az emberekből városlakókat csináljanak.” (Redfield)

Anómia (angolul anomy) akkor fordul elő, amikor drasztikus változás hatására a mo
rális rend elveszíti befolyásoló hatását, vagy amikor a lakosság egy része elidegenedik, 
mert nincs számára hely a változó társadalmi szerkezetben. Az ebből eredő anómia kö
vetkeztében „az egyén visszavonul saját énjébe, és minden társadalmi köteléket szkep
tikusan elutasít: elszakítva érzi magát gyökereitől, nincsenek többé normái, csak ide-oda 
csapongó vágyai, életéből kiveszett a folyamatosság, a kötelesség érzete" (Maelver).
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Az anómia a széteső és átszervező hatású civilizációnak, illetve -  a másik oldalról néz
ve _ a megrázkódtatást átélt primitív társadalomnak a betegsége. Apátia és demorali- 
záltság jellemez nem egy amerikai indián népességet, amely nem halt ki, vagy amelyet 
nem szívott magába a civilizáció. Az, amit egy kortárs újságíró az anómiáról írt, a nyugati 
társadalom nagy részére igaz: „A valahová tartozás, a hely, az emlékek közös öröksé
gének érzése eltűnt egy névtelen városi terjeszkedésben, és mindannyian árván kuta
tunk valami után az idegen utcákon, ahol minden álom elveszett, árván kóborlunk mű
anyag hitelkártyákkal felfegyverkezve, amelyek nem alkalmasak arra, hogy megvédjék 
identitásunkat” (Hempstone).

Ma az alkalmazott antropológiának az az egyik fő feladata, hogy segítsen a nemzeti 
és nemzetközi fejlesztési szervezeteknek megtalálni a modernizálás azon módszerét, 
amely nem zúzza össze a meglévő morális rendeket, mielőtt új és hatékony renddel tudná 
felváltani azokat. Ez mindenekelőtt a „modernizálandó” emberek létező morális rendjé
nek megértését kívánná. Oscar Lewis munkája Mexico Cityben, San Jüanban, Puerto 
Ricóban és New York Cityben prototípusszerű példáját adta annak, amit ezen a téren az 
antropológia tud nyújtani:

„A szegénység ellen viselt mai háborúban az előrehaladásnak az az egyik legfőbb 
akadálya, hogy óriási a szakadék a nagyon szegények értékrendje és életmódja meg 
azon középosztálybeliek-tanárok, szociális munkások, egészségügyi dolgozók -  érté
kei és életmódja között, akik a legnagyobb felelősséget viselik e programok megvalósí
tásában. Sok mindent tudunk a szegénység statisztikájáról és gazdaságtanáról, de csak 
most kezdjük megérteni a nagyon szegények némelyikének mentalitását és benső életét. 
A puerto ricóiak esetében, akik közül sokan falusi területekről vagy városi nyomornegye
dekből érkeztek, a nyelvi korlátok és a kultúrák különbözősége tovább nehezítik a meg
értést. Miközben a puerto ricóiak az egyik legjobban felmért és tanulmányozott csoport, 
a tanulmányok zöme kérdőív jellegű, s nem sokat mondanak életük bensőséges részle
teiről és azokról a körülményekről, amelyek jellemüket alakították.”

Paraszttársadalmak

A paraszttársadalmak a primitív világot túlélt, tartósan fennmaradt törzsi közösségek 
a civilizációk szerkezetében. „Egy paraszttársadalom a rétegződött társadalom prein- 
dusztriális altársadalmaként definiálható. A következő vonások legtöbbje vagy mindegyi
ke jellemzi: vidéki lakóhely; családi mezőgazdálkodás saját tulajdonban lévő parcellákon, 
vagy más, egyszerű falusi foglalkozások űzése szerény vagy önfenntartó jellegű megél
hetést biztosítva; a család mint lényegi társadalmi egység; alacsony társadalmi státus; 
gazdasági függés a városi központoktól; egyszerű kultúra; ragaszkodás a földhöz, a helyi 
közösséghez és a hagyományokhoz” (Norbeck).

A parasztközösség rendje egyes vonatkozásokban a törzs morális rendjéhez hasonlít. 
Ugyanakkor része egy nagyobb társadalmi rendszernek, amelyben az adott civilizáció 
városaihoz kötődik. „Nem voltak parasztok, míg ki nem alakultak az első városok. Azok 
a fennmaradó primitív népek pedig, amelyek nem városi szabályok szerint élnek, nem 
parasztok” (Redfield).

Történelmileg az eredeti parasztok neolit kori földművesek voltak, akiket nem szívtak 
magukba a városok, és akik megőrizték a maguk szubkulturális identitását. Marginális 
és részleges elszigeteltségben éltek azon a földdarabon, amelyet műveltek. Élelmiszer
es kézművesipari termékfeleslegükre adót vetettek ki, eladták vagy elcserélték őket a 
városokban működő szabad piacokon, és bekerültek azon helyi államok és birodalmak 
csere- és fogyasztási rendszerébe, amelyeknek a részét képezték.

A parasztok alkalmazkodtak a városok meglétéhez, de rendületlenül távolmaradtak tő
lük. Általában írástudatlanok lóvén, nem tudták elsajátítani a tudományokat és megta
nulni a legszükségesebbeket, hogy megismerjék a civilizált élet rejtelmeit, s ha mint egyé
nek meg is tették, azonnal az állami és egyházi rendszerek hivatali gépezetének alsóbb 
lépcsőfokaira léptek, elvágva a parasztsághoz fűződő szálaikat. Vagy idővel eltűntek a 
városi proletariátusban. A városok mindig feltöltődtek, a törzsi és paraszti lakosságból 
érkezőkkel táplálták növekedésüket. Parasztokból óriási volt a tartalék, ahogy Dániel
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Thomer megjegyezte: „...az ókortól az újkorig a parasztság képezte a legnépesebb tár
sadalmi csoportot minden szervezett államban, amely a mezőgazdaság hagyományos 
formáira épült.”

A 17-19. században a kihalás volt jónéhány törzs sorsa. A 20-21. században az olyan 
marginális népeknek, mint az afrikai busmanoknak a kivételével a legtöbb törzsi csoport
ra minden bizonnyal inkább a posztcivilizációkba való integrálódás vár, illetve fog várni, 
mint a kihalás. Népességekként vagy behúzza őket az ipari-szurbánus komplexum, vagy 
talán megőriznek egy kicsit csoportidentitásukból egy ideig azáltal, hogy törzsi létüket 
átalakítják parasztivá.

A parasztok a nagyvilág behatárolt és beszűkített sarkában, amellyel tapasztalatuk ré
vén érintkezésbe kerülnek, de amelybe ritkán hatolnak be, összhangba hozzák margi
nális státusukat a „korlátozottan rendelkezésre álló jóról alkotott képpel” , ahogyan ezt Ge
orge M. Fosíerelnevezte. Az „önművelést", a család előrejutását és a közösség jobbítását 
nem fogadják el mint társadalmi célt. A parasztok nem egy kiterjeszthető, hanem egy 
minden ponton rögzített és korlátozott világot látnak, a rendelkezésre álló erőforrások 
szorosan behatárolt mennyiségét érzékelik. Ez egy „zéró összegű” helyzet, amelyben 
azt tartják, hogy amennyiben valaki többet kap, a másiknak kevesebbet kell kapnia. Aho
gyan Foster megfogalmazta: „A »korlátozottan rendelkezésre álló jóról alkotott képen« 
azt értem, hogy a paraszti magatartás tág területei azt sugalmazva vannak kialakítva, 
hogy a parasztok úgy tekintenek társadalmi, gazdasági és természeti világukra -  egész 
környezetükre - , mint egy olyan világra, amelyben az élet minden kívánatos dolga, a föld, 
a vagyon, az egészség, a barátság és a szerelem, a férfiasság és a becsület, a tekintély 
és a státus, a hatalom és a befolyás, a biztonság és az állandóság, véges mennyiségben 
létezik és mindig hiány van belőle, amennyiben a parasztról van szó. Nemcsak arról van 
szó, hogy ezek és az összes többi »jó dolgok« véges és korlátozott mennyiségben lé
teznek, hanem ráadásul nincs mód arra, hogy közvetlenül a paraszti lehetőségeken belül 
növeljék az elérhető mennyiségeket.”

Az eredmény a helyszíni kutatómunkát végző antropológusok legtöbbje szerint az, 
hogy a parasztok kemény, verejtékes munkával és belenyugvással, kétségbeesetten har
colnak a túlélésért. Lehet, hogy egyszer váratlan szerencse ér egy falusit, de egy szűk 
kis faluközösségben ez általában „irigységet, pletykát, bírálatot és rágalmat” szül. A szeren
csésebb falubelinek ez a fajta kirekesztése funkcionálisan hatásos módja annak, hogy min
denkit elbátortalanítsanak, eltántorítsanak a nagyon korlátozottan rendelkezésre álló javakért 
folyó versenytől, és egyben minimálisra csökkentsék a konzervatív, személyes társadalmi 
rend széthullásának a lehetőségeit. Szegényessé, kicsinyessé is válik tőle az élet.

Az iparosítás beköszönte kondította meg először a lélekharangot a paraszti életmód 
fölött. Európa és Észak-Amerika duzzadó gyárai a 19. és a 20. században egy új életfor
mának az urbánus gerjesztői voltak, amelyekben az európai parasztok milliói tűntek el. 
Ma, a legutóbbi néhány évtized során, ugyanez a városokba áramlás folyik világszerte, 
ahogyan az ipari fejlődés gyökeret ver Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában, miköz
ben ezzel egyidejűleg a paraszttársadalom felbomlik. Mivelhogy: „a modern világban a 
paraszttársadalmak létezése anakronizmus, és eltűnésük elkerülhetetlen. Maguk a pa
rasztok ismét és ismét bebizonyították, hogy előnyben részesítenek egy másik, általuk 
jobbnak vélt életformát. A szegénység, az írástudatlanság, a sanyargatottság, a beteg
ségek meg a korai halál, valamint egy darab földön való verejtékezésből álló fárasztó élet 
nem ébresztenek nosztalgiát a parasztokban, akik közül jónéhányan minden elfogadható 
alkalmat meg fognak ragadni, hogy az új, városi életbe meneküljenek. A modern tech
nológia az emberi vágyakkal együtt összeesküdött a hagyományos parasztság végének 
meggyorsítására” (Potter).

Az atomkor és a szuburbanizáció

Napjainkban azonban nemcsak a primitív világ letűnésének és a paraszti társadalom 
kimúlásának vagyunk a tanúi, hanem a civilizáció felbomlásának is -  azon „civilizáció” 
bomlásának, amely a városok kultúráját jelenti. Leslie White professzor kiemelte a szoros 
összefüggést a technika, a társadalom rendelkezésére álló ellenőrzött energiamennyiség
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és a kultúra nem technikai jellegű vonatkozásainak evolúciós fejlődése között. Az eltérő 
morális és technikai rend minőségi különbsége az emberi felhasználásra fordított ener
giamennyiség óriási különbségéből adódik. A kőkorszak végén egy egészséges ember 
napi potenciális energiateljesítményét átlagban durván 1/600 lóerőórára becsülik. Nem 
sokat lehetett ennyi energiával elvégezni: a kultúra fejlődése szükségszerűen korlátozott 
volt, tekintet nélkül más tényezőkre. Ez a helyzet jellemezte az összes társadalmat a ka- 
pásnövények megjelenése és az állatok domesztikálása előtt.

A neolit kor nagy forradalmát a növények és az állatok domesztikálása érlelte meg. A 
növények domesztikálása fokozta az embernek a növényekben tárolódott napenergia fe
lett gyakorolt ellenőrzését. Az állatok háziasítása révén az állati energia kizsákmányolója 
lett az emberből. A hatékonyabb szerszámok csökkentették az energiaveszteséget, az 
újak pedig új energiafelhasználási módokat tettek lehetővé. Az egész kultúra gyorsan 
bővült; az életmód megváltozott, a vadászok életmódját felváltotta a kertművelőké és 
pásztoroké. A régi intézmények és szokások elsüllyedtek, és új utakat kellett kidolgozni. 
A vademberekből barbárok lettek. A bronzkor és a vaskor csak a neolitikum meghosz- 
szabbításai voltak, amelyek a városi forradalomban tettek eleget azok potenciáljának. A 
követ felváltotta a fém. A szerszámok megnövekedett hatékonysága, fokozva a kézmű
ipar és a kertészet termelékenységét, fokozatosan bővítette az Ovilág kultúráit.

A következő kulturális forradalom megvárta a gőz munkára fogását, a belső égésű mo
tor feltalálását és a villamos áram mesterséges termelését. Az ipari forradalommal a fe
udalizmus szabad utat engedett a modern kapitalizmusnak. A társadalom és a kultúra 
átszervezése keresztül-kasul megrázta a modern világot. Hogy érzékeljük az ipari forra
dalommal járó energianövekedés jelentőségét, gondoljuk meg, hogy 1850-ben az Ame
rikai Egyesült Államokban az összes elsődleges hajtómű (az igásállatok, gépkocsik, gyá
rak, bányák, vasutak, hajók, repülőgépek, szélmalmok, villamosáram-fejlesztők) teljes 
kapacitása 8495 lóerő volt. A huszadik század második felének kezdetén (pontosan 
1955-re vonatkozó számítás szerint) ez a szám már 7 143 723-mal volt egyenlő. 1955-ben 
az igavonásra használt állatok lóerő-kapacitása először csökkent az 1850. évi szint alá.

1971-re a maghasadás révén tízszeresére nőtt az energiaátalakítás hatékonysága. 
1971 novemberében az USA Atomenergia Bizottsága nukleáris robbanófej-kísérletet 
végzett egy egy földalatti kísérleti állomáson, nem messze az alaszkai parttól. A robba
nást előidéző eszközt ötmegatonnás bombának jelölték meg. De mit jelent ez az ener
giaátalakítás szempontjából? Az az egyetlen pillanatnyi átalakítás 10 milliárd lóerőóra 
energiát bocsátott ki, vagyis közel 500-szor annyit, amennyit az egész paleolit kori tár
sadalom egy álló nap alatt működtetni tudott. 1972 elején 2000 x 10 milliárd lóerőóra ener
gia kibocsátására képes atombombák álltak készenlétben, hogy háborús célokra hasz
nálja fel őket a Szovjetunió és az Egyesült Államok.

Az atomkorszak már itt van. Folyik az emberi tapasztalás ötmillió évének legnagyobb 
kulturális forradalma. A civilizáció gyors sorvadásra van ítélve. Nagyon valószínű, hogy 
századunk végéig tanúi leszünk az utolsó primitív törzs és a legtöbb, még meglévő pa
raszttársadalom eltűnésének, s annak, hogy a városok lakóhelymagokban olvadnak fel, 
óriási, több száz négyzetmérföldre kiterjedő településeken belül. Az Egyesült Államok 
atlanti-óceáni partvidéke már egy folyamatos, összefüggő lakóhely-, illetve ipari és ke
reskedelmi koplexummá vált Virginiától Maine-ig. Wisconsin keleti tájaitól Michigan déli, 
illetve Ohio északi részén át Pennsylvania nyugati vidékéig, amelynek 1900-ban több 
mint a negyede mezőgazdasági terület volt, az egész terület „urbánus” tájjá lett átalakítva.

Előrehaladott állapotban van ugyanez a folyamat Angliában, ahol a kertvárosokat, 
amelyekhez oly nagy reményeket fűztek, elnyelte és felfalta a kompakt településmodell, 
amely Közép-Ánglián át húzódik, Manchestert egyre inkább Londonhoz kapcsolva. Még 
a nagy városrendező, Constantinos Doxiadis is lehetetlennek tartja, hogy bármilyen el
képzelést alkossunk a jövő városainak méreteiről, mert „minden város nagy városi komp
lexumokban lesz összekapcsolva, ahol nem lehet majd különbséget tenni nagy és kicsi
között; mindannyian eggyé válnak”. A jövő földi környezete nem-város és nem-ország 
jellegűvé válik.
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A társadalomtudósok más, a jövő kérdéseit firtató tudósokkal egyetemben mindinkább 
felismerték, hogy az emberiségnek a jövőbeni életmódja oly nagy mértékben fog külön
bözni a múltbelitől, hogy új nómenklatúrára lesz szükség.

Kenneth Bouldingvolt az egyik első író, aki új elnevezést alkotott az elkövetkező tár
sadalmi rendszerre. Azt javasolta, hogy posztcivilizációnak hívják a jövőt. Daniel Bell szo
ciológus a „posztindusztriális” szót ajánlotta, míg Doxíadis „ökumenopoliszoknak” hívta 
a jövő nagy városi komplexumait. Tofflerválasztása a „szuperindusztriálisra” esik, arra a 
kifejezésre, amely „egy komplex, gyors ütemben haladó, rendkívül fejlett technikától füg
gő társadalomra és egy posztmaterialísta értékrendszerre akar utalni”. Más írók más ne
vekkel állnak elő, de alkotója mindegyiket felruházza valamilyen speciális jelentéssel és 
állandó jelzővel. Ahogyan Toffler megjegyzi, „még nincs széles körben elfogadott vagy 
teljesen kielégítő kifejezés, hogy leírjuk a társadalmi fejlődés új szakaszát, amely felé, 
úgy tűnik, gyors léptekkel haladunk”. Érdekes megemlíteni azonban a különféle próbál
kozásokban a „poszt-”, a „túli” és a „szuper-” elő-, illetve utótagok gyakoriságát. Az az 
általános egyetértés is érdekes, hogy a civilizáció (magában foglalva a külvárosi, falusi 
vagy pusztai közösségek által körülvett városokat) nem lesz többé elégséges „rubrika”.

Annak hatására, hogy az emberek abszolút tömegben és koncentrációban élnek a 
nem-városban, nem-országban meg az annak előtte nem ismert nem-valamiben, továb
bá hogy az itt élők elektronikus úton közvetlenül mind össze vannak kapcsolva, nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is megváltoztatja az előttünk álló kort. A jelen fejte
getés szerzőjének a szóválasztása az emberiség új társadalmi berendezkedésének a 
leírására: surbanization (szurbanizáció). A posztcivilizáció, a posztindusztriális, a szuper- 
indusztriális stb. szavak a bevallottan elavult múlt kifejezéseivel próbálják meghatározni 
a jövőt. Az eljövendő (és az útja nagy részét már megtett) társadalmi berendezkedést 
úgy kell tekinteni, mint ami a városok felett és azokon túl jött létre. Miért ne hívjuk akkor 
surbanizationnek, szurbanizációnak, az angolul „fölöttet” jelentő sur előtagot és az urba
nizációt jelentő urbanization szót kézenfekvő módon összevonva, „városok kultúrája föl
ötti és túli” jelentést kölcsönözve a szónak?

Mennyi ideig fog tartani az emberiségnek, hogy kidolgozza a nagy átalakítást? Mennyi 
idő telik el, amíg a szurbanizációból valóság lesz? Senki nem tudja megjósolni, hogy száz 
vagy ötszáz óv alatt lesz-e végrehajtva a nagy átalakítás. Egy harmadik világháború vi
lágűrből irányított hidrogénbombákkal a visszafejlődés újabb sötét középkorát indíthatná 
el a világon, amelyben a kulturális felemelkedés évszázadokon át vissza lenne fogva. 
Még globális háború nélkül is komoly veszélye van annak, hogy miként a civilizáció el
vetett értékei és társadalmi szerkezetei fokozatosan elveszítik az egyénre gyakorolt ha
tásukat, úgy veszíti el egyre több és több emberi lény önkontrollját, apátiába esve vagy 
arra törekedve, hogy kiélje erőszakos társadalmi rombolási ösztönét. Ha az emberiség kö
zömbös lesz minden iránt, hiányozni fog az átalakítás véghezviteléhez szükséges emberi 
energia. Ha a düh nyer teret, az lesz a kérdés, hogyan lehet fennmaradni az anarchia vilá
gában. Akárhogy is lesz, a közvetlen jövő körül lesz véve viszállyal és bizonytalansággal, az 
ellentmondás és zűrzavar örvényeivel, ahogyan az új életstílusok között folyik a verseny az 
elsőségért.

Ez a felfordulás elkerülhetetlen része az új kulturális forradalomnak, amelybe egy hur
rikán erejével taszítottak bele minket. A tudományos kiindulási feltételek, amelyek az 
atomkorszakot szülték, nem egyeztethetők össze a hagyományos világnézetek különbö
ző feltevéseinek sokaságával. Á vallásra, az államhatalomra és a tudományra folytonos 
nyomás fog nehezedni, hogy határozzon meg újra, fogalmazzon meg újra és alakítson 
ki újra új és életképes kiindulási feltételeket, értékeket és intézményeket. Senki sem vár
hatja, hogy egy ilyen óriási feladat könnyen és zökkenőmentesen végezhető. Ha viszont 
az emberi erőfeszítés ötmillió éve jelent valamit, valószínűleg biztosan megjósolhatjuk, 
hogy a népességek zöme együtt fog maradni, meg fogja őrizni integritását. Elegendő rea
lista újító és elegendő alkotó dolgozik majd tovább, hogy végrehajtsa az áttörést az em
beri élettapasztalat következő, magasabb rendje felé, miközben társadalmi eszmék so
kasága vall kudarcot. Mások nem állják ki a fennmaradás próbáját, bár lehet, hogy rövid 
ideig uralkodni fognak.

A jövőben, a múlthoz hasonlóan, az embereknek szükségük lesz társadalmi rend
szerre. A múlthoz hasonlóan a jövőben elvárhatjuk, hogy ezek a társadalmi rendszerek
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betöltsenek bizonyos alapvető feladatokat, amennyiben uralkodni fognak. Minden egyes 
társadalomnak 1. fenn kell tartania a csoporttagok biológiai működését; 2. új tagokat kell 
létrehoznia a csoport számára; 3. az új tagokat szocializálnia kell a feladataikat ellátó fel
nőttek közé; 4. elő kell állítania és el kell osztania a létszükségleti cikkeket és szolgálta
tásokat; 5. fenn kell tartania a rendet a csoporton belül, illetve a csoport és a kívülállók 
között; 6. meg kell határoznia az „élet értelmét”, továbbá meg kell őriznie a fennmaradás
nak és a fennmaradáshoz szükséges tevékenységekben való részvételnek a szerepét.

Nem indokolatlan arra számítani, hogy a mai világ nagy szabadpiaci gazdaságait fel
váltják az ellenőrzött kiutalási tervek szerint működő, irányított adagolási rendszerek. A 
gazdaság akkor nem kölcsönös, újraelosztó vagy piacgazdaság lenne, hanem irányított
elosztó, és pénz használata nélkül működne. G. S. Stent nézete szerint: „A hatalomvágy 
nem tűnik el egészen , de intenzitásának megoszlása az egyének között alaposan meg
változik majd. Ennek a felosztásnak az egyik végén azoknak az embereknek a kisebb
sége foglal helyet, akiknek az lesz a munkája, hogy vigyázzanak a sokaságot magas 
életszínvonalon tartó technika épségére. A felosztás közepén található majd az típus -  
nagyrészt a munkanélküliek személyében - ,  amelynek a képviselői számára még lesz 
jelentősége a valóságos és a hamis közötti különbségnek, és akiknek a prototípusa a 
beatnik. A beatnik meg fogja őrizni érdeklődését a világ iránt és érzéki örömökben keres 
kielégülést. A spektrum másik végén lesz a jórészt alkalmazhatatlanok típusa, akik szá
mára a valóságos és a képzelt közötti határ tulajdonképpen megszűnik, legalábbis a fi
zikai túlélésükkel összeegyeztethető mértékig. Ezeknek a prototípusa a hippi.akiknek ér
deklődése a világ iránt meglehetősen kicsi lesz, főként a drogok által szerez kielégülést, 
ha pedig majd technikailag kivihetővé válik, úgy, hogy közvetlenül villamos áramot vezet 
az idegrendszerébe. Ez a spektrális elosztás, észrevehetően, nem kis mértékben emlé
keztet az Aldous Huxley Szép új világ című művében szereplő Alfákra, Bétákra és Gam
mákra.”

A hatalmi és a társadalmi ellenőrzési eszközök olyan bonyolultan fejtik majd ki hatá
sukat, hogy a törvényes hatalom odaítélése döntő fontosságúvá válik. Hogyan történik 
majd mindez: a tömegek társadalmi részvételén (demokrácián) keresztül, vagy egy ön
fenntartó irányító elit által? Erre pillanatnyilag nincs válasz. Egy valami azonban biztos: 
az átmeneti évtizedekben (vagy századokban), amelyek itt vannak a küszöbön, a társa
dalmi gépezet átalakításának jogi és kormányellenőrzéséért folyó hatalmi harcokat a leg
nagyobb intenzitással vívják meg.

Ha egyszer megszületik a szurbanizáció, a társadalom hosszú időre stabilizálódni fog. 
Nem túlzás arra számítani, hogy az emberiség központi gondjai és kreatív energiái többé 
nem a technikára összpontosulnak, hanem átváltanak a jog és a társadalom izgalmas 
területére: egy igazságosabb rend keresésére, amely a mindenki számára teljesebb, 
gazdagabb élet felé irányul. Pontosan úgy, ahogy a törzsi morális rendek összeomlását 
a korai civilizációk felemelkedésekor végül az univerzalista vallások -  a zoroasztrizmus, 
a buddhizmus, a kereszténység, az iszlám -  megjelenése teljesítette be, amelyek álta
lános nézeteket fejeznek ki az emberiség természetére és a világegyetemre vonatkozó
an, rögzítik az emberiség kötődését a természetfölötti és társadalmi élet „civilizált” kon
cepciójához, úgy fognak minden bizonnyal feltűnni új élet- és életmód-filozófiák. Sok ri
valizáló, világi és egyházi próbálkozás és mozgalom verseng majd az elismerésért, hogy 
életképes morális rendeket biztosítson egy technikafölötti rend által uralt társadalomban. 
A nagy többség gondja mégsem a létezés mechanizmusa és a társadalom elrendezése 
lesz. Az ember az élet értelmét akarja majd megtalálni egy olyan bolygórendszerben, 
ahol a biológiai körforgás csekély intenzitású (ritkán következik be haláleset), nem sok 
gyermeket nevelnek, és nem lesz munka az óriási többség számára. A mazochizmust 
fogják-e kultiválni az emberek, hogy megőrizzék a másik pólust a hedonizmus végtelen 
horizontjaival szemben? Milyen próféták szólnak majd az emberiséghez? Milyen szavak
kal? Milyen jelképes dráma, a rituálé milyen formái lehelnek életet a mechanikus léte
zésbe? A filozófusoknak, művészeknek és drámaíróknak igen sok dolguk lesz.

A végső mérlegelendő kérdések: „Mi az evolúció? Örökké fog-e tartani?" Sokan adtak 
hangot afelett érzett aggodalmuknak, hogy a gyorsan bővülő új ismeretek potenciálisan 
kezelhetetlenné válnak. Hogyan tud az ismeretanyag és a technika — amelyek együtt je

50



TÚL A CIVILIZÁCIÓN: MIT HOZ A JÖVŐ?

lentik a kultúrát -  a végtelenségig bővülni? Napjainkban nemegy tudós vélekedik úgy, 
hogy közel van a tudomány kiszélesedésének elkerülhetetlen lelassulása. Az izgalmas 
felfedezések kora a civilizáció csúcspontjával a végéhez közeledik.

A természet egységessége és a természeti törvények általános alkalmazhatósága ha
tárokat szab a tudásnak. Ha csak száz, száz öt vagy száztíz módja van az atomokba ren
deződésnek, akkor, ha valaki külön-külön vagy vegyületben teljeskörűen meghatározta 
ezeknek a tulajdonságait, a kémiai tudás teljes lesz. Véges számban fordulnak elő nö
vény- és állatfajok -  még a rovarok is -  a földön. Messze vagyunk viszont attól, hogy 
mindent tudjunk akár csak egyetlen példányuk genetikájáról, felépítéséről és lelkivilágá
ról vagy magatartásáról. Mindazonáltal az összes életformák teljes ismeretanyaga csak 
körülbelül húszmilliószorosa az egyikükkel kapcsolatos lehetséges tudásnak. Sőt mi 
több, a genetikai kód egyetemessége, a különböző fajokban a proteinek általános jellege, 
a sejtszerkezet és a sejtszaporodás általános volta, az anyagcsere alapvető hasonlósá
ga minden fajnál, illetve a zöldnövények és baktériumok fotoszintézisének hasonlósága, 
valamint az életformák általános evolúciója mutáció és természetes kiválasztódás révén 
mind elkerülhetetlenül arra enged következtetni, hogy bár a sokféleség óriási lehet, az 
élet hasonlóságokon alapuló törvényeinek a száma véges, és hogy ezek a törvények lé
nyegében már most érthetők számunkra. Olyanok vagyunk, mint egy nagy kontinens ku
tatói, akik minden irányban eljutottak a földrész széléig és feltérképezték a nagy hegy
láncokat meg a folyókat. Még számtalan hézagot ki kell tölteni, de végtelen horizontok 
már nincsenek. Az biztos, hogy a tudományos haladás nem tud és ezért nem is fog vég 
nélkül folyni. Ezzel együtt jár, hogy a technológiai finomítások folytatódhatnak ugyan, a 
technikáról mégis elmondható, hogy eléri a viszonylagos stabilitás állapotát.

Annak csak a jövő a megmondhatója, hogy a Föld és más bolygók ásványkincskész
letei elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy vég nélkül kielégítsék a szurbanizált társadalom 
anyagi igényeit. Ha nem elegendőek, akkor nem lesz végleges stabilitás. De ha igen, ak
kor valóra válhat a környezet és a technika homeosztázisa. Ha pedig a technikai evolúció 
a leállásig lelassul, ez történik a társadalmi meg a biológiai evolúcióval is. Az egyensúly
elmélet kerül napirenre; a haladás inkább történelmi emlék, mint az emberi törekvés ki
fejezése lesz. Az emberiség nemzedékek során át „arany nyugalomban" élhetne, a tár
sadalmi élet végső finomításán munkálkodva.

Az antropológia nagymértékben hozzájárul, hogy az emberek jobban megértsék az 
emberiséget. Óriási feladat áll előtte. Milyen nagyszerű lett volna, ha az antropológusok 
jelen vannak, hogy feljegyezzék és elemezzék a városi forradalmat a civilizáció szüle
tésékor! Határtalanul gazdagabb és biztosabb ismereteink lennének az emberi vállalko
zásról, ha ez lehetséges lett volna. Ma szerencsésebbek vagyunk: megfigyelhetjük, rög
zíthetjük és értelmezhetjük -  és segíthetünk nyomon követni -  minden idők legnagyobb 
kulturális forradalmát, a szurbanizáció atomkorszakának a hajnalát.
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A turistától elvárjuk, hogy fényképezzen. Haza kell hoznia utazásának képi 
bizonyítékait: diapozitívokat és pillanatfelvételeket. Dokumentumokat, amelyek a 
turistafotográfia rendkívüli népszerűségét és mindenütt jelenvalóságát bizo
nyítják. A hordozható fényképezőgép tömeges elterjedése óta ugyanis a turistás- 
kodás, a nyaralás és a fényképezés kart karba öltve halad. „A fényképezés 
fejlődése szorosan halad az egyik legjellegzetesebb modern tevékenység, a 
turizmus nyomában. Fényképezőgép nélkül utazgatni egyenesen termé
szetellenes volna. A turisták többségét valamiféle kényszer hajtja, hogy oda vonják 
fényképezőgépüket önmaguk és az útjukba akadó minden nevezetesség kö- 
zé.”(Susan Sontag)

E kapcsolatra számos bizonyítékunk van már a legkorábbi fényképezési és utazási 
hirdetések között is. A következő hirdetés például a Country Life in America című folyó
iratban látott napvilágot 1909 júniusában: „Kodak nélkül nyaralni annyi, mint emlékek nél
kül nyaralni: pocsékba ment időtöltés.” A nagyközönségnek szánt egyik első kisfilmes 
kamerát „sokoldalú turistádnak hívták. A Kodak fényképezőgépek korai katalógusaiban 
Eastman úr szükségesnek tartotta hangsúlyozni: „Utazók és turisták egyaránt használják 
őket, hogy képes naplót írjanak az útjukról.”

S bár a gazdasági mutatók évről évre jelzik a turizmus növekedését, és gyarapszik az 
évente előállított fényképek száma is, e két tevékenység együttes vizsgálatára eddig 
nincs példa. A fotografáló turista annyira magától értetődő jelenség, hogy a leegyszerű
sítő megközelítés hanyagul elrejti viselkedésének látens komplexitását.

A turizmushoz kapcsolódó fényképezés típusai

A fényképek többféleképpen is a turizmus részévé váltak: turisták részére, turistákról 
és látványos helyszínekről, készített képek, valamint turisták által készített képek.

Az első kategóriába négy alfaj tartozik. Elsősorban itt vannak a turisták által kedvelt 
tájakat és a „nyugalmas hétvégét” igérő nyaralóhelyeket reklámozó fotográfiák. A „fotós 
szafárik” hirdetései a fényképet arra használják, hogy további fényképezésre buzdítsa
nak. (A fotós szafári, amely Kelet-Afrikában lassanként kiszorítja a fegyveres szafárit, jó 
példa arra, miként térnek át az emberek a golyóról a filmre. -  írja Susan Sontag.) A hely
színek, események és bennszülöttek romantikus képét nap nap után viszontláthatjuk a 
napilapokban, a népszerű képeslapokban, a plakátokon és utazási prospektusokban. A 
második alosztályba tartoznak a turisták számára árusított diapozitívok, keretezett fény
képek, videokazetták, levelezőlapok. A harmadik alosztályba olyan tárgyak tartoznak, 
amelyek fotót is felhasználnak (tányérok, bögrék, asztalterítők, faliképek, rövid ujjű trikók). 
A tárgyakon látható képeket többnyire olyan hivatásos fotográfusok készítik, akik nem 
az adott helyen/közösségben élnek. A negyedik alosztályba pedig az olyan képek tartoz
nak, amelyeket helybéli fotósok készítenek a turisták kérésére „érdekes” helyszíneken.

A második kategóriába olyan képek tartoznak, amelyek a turistáról és az utazás ese
ményeiről, látványosságairól szólnak. A sikerültebb fotók, diasorozatok, videofelvételek 
gyakran láthatók helyi klubokban, néha előfordulnak a tévében is. Korábban országos 
és nemzetközi útifilmfesztiválokat is rendeztek (például 1978-ban a franciaországi Tar- 
bes-ban, 1980-ban Los Angelesben). Bőségesen felbukkannak ilyesfajta képek a fény-
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kópósz szaklapokban, a repülőtársaságok reklámfüzeteiben, de még a népszerű Natio
nal Geographic magazinban is. Végezetül az is elképzelhető, hogy a benszülöttek készí
tenek fényképeket a hozzájuk látogató turistákról.

Figyelmünket fordítsuk most a harmadik kategóriára: azokra a képekre, amelyeket a 
turisták készítenek utazás közben, számukra új helyszíneken, a helybeli lakossággal ta
lálkozva. Millió és millió családi albumban, diatárban, cipősdobozban lapul az a meg
számlálhatatlan kép, amely mind arra szólít fel: „gyertek át, és nézzétek meg, merre jár
tunk!” összehasonlító módszerrel érdemes lenne összevetnie e képeket a fotóriporterek, 
fotóművészek, fényképező antropológusok műveivel (gondoljunk Luc de Huesch meg
jegyzésére: „Furcsa, hogy az antropológus a tudás mágikus állapotát abban a pillanatban 
az ellenkezőjére fordítja, amikor leteszi a jegyzetfüzetét: fényképezőgéppel a kezében 
rögtön úgy viselkedik, mint egy nyaraló”); figyelmünket most arra az amatőrre fordítsuk, 
aki a „vizuális kommunikáció családi válfajában” készít turistaképeket.

A turisták típusai

„Mást jelent biciklin és mást buszon bejárni egy országot, mást jelent sátorban és mást 
szállodában lakni” -  kezdi a turisták tipologizálását Jón Foster. Eric Cohen négyféle tu
ristát különböztet meg: szervezetten, csoportban utazót; csoportban utazó, de önálló tu
ristát; felfedezőt és sodródót. S megjegyzi: mindegyik típus más jellegű kapcsolatba kerül 
a helybéli lakossággal. Finomabb rendszert dolgozott ki Valene Smith antropológus. Tu
ristatípusai: felfedező; elit; kóborló; különc; kezdő szervezett; szervezett; kedvezményes. 
Az ő tipológiájának is része a turisták jeliemzése a helybéli közösséghez való sajátos 
viszonyukkal, a helyi szokások változó intenzitású elfogadásával. A „felfedező” például 
teljesen magáévá teszi a helyi társadalmi szabályokat, a „szervezett" turista elvárja a 
„nyugati” kényelmet, a „kedvezményes” pedig egyenesen megköveteli azt. Susan Sontag 
az osztálykötöttségeket emeli ki: „Ugyanazt a szükségletet elégíti ki a fotózás a világpol
gár esetében, aki a Níluson tett hajóútjáról vagy a Kínában töltött két hetéről gyűjt fény
kép-trófeákat, mint az alsó középosztálybeli nyaralónál, aki az Eiffel-toronyról vagy a Ni
agara vízeséséről készít amatőr képeket.” A továbbiakban feltételezem, hogy az osztály
különbségeken túl minden turista egyforma.

A felosztások két szempontból is tanulságosak. Először is: a turista, sorolják bármelyik 
kategóriába, egyaránt használja a fényképezőgépét. Másodszor: azt várnánk, hogy a kü
lönböző típusú turisták különböző képeket készítenek, jellemezve a különféle bennszü
lött-turista kapcsolatokat.

A fényképezés és a turizmus társadalmi összefüggései

Több kutató hangsúlyozza, hogy a turisták és a bennszülöttek viszonya a társadalmi 
interakció rendszerében is vizsgálható. Willis Sutton a „találkozások’ és „interakciók’ jelen
tőségét hangsúlyozva megjegyzi: ,Az utazás konfrontáció: szembekerül egymással az utazni, 
pihenni vágyó, »világot látni indult« turista és a helyhez kötött házigazda, akinek a turista 
igényeit kell kielégítenie".” E keretben igen sajátságos interakciót jelent a fényképezés.

PaulByers a „viselkedés lefényképezését” vizsgálva ezt írja: "A fényképezés valójában 
nem a technika gyermeke, hanem a benne felbukkanó különféle emberi interakciók ter
méke: emberek fényképeznek embereket, és emberek nézik meg a fényképeket.” Ebben 
az éretelemben a fénykép „olyan tárgy, amelynek segítségével az emberek kialakítják 
és újrarendezik viszonyaikat”.

A felsorolt viselkedésbeli és interakcionális szempontok mentén a fényképezés és tu
rizmus kapcsolatának lényegi kérdései:

1. a turisták különféle típusai és a) a fényképész viselkedése, valamint b) a fénykép 
témája közti kapcsolat;

2. a látványos helyeken való fényképezésre, illetve viselkedésre vonatkozó normatív
szabályok;

3. a lefényképezett benszülött közösség válasza a fényképezésre.
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A turisták típusai és a fényképezés

Nelson Graburn a „félénk turistáról” írva, aki saját kultúrájának és életstílusának min
den kényelmével körülvéve utazik, így fogalmaz: „Bár kétségtelen, hogy a légkondicionált 
autóbuszból vagy a kajütablakból nagy élvezettel szemléli Isten munkájának kezenyo- 
mát, mégis legtöbbre a »jól működő vécét« és a »biztonságos« ételt és vizet tartja. Az 
ismeretlen csak vizuális formában jelenik meg számára, akkor is napszemüvegén vagy 
a fényképezőgép keresőjén átszűrve."

S ezzel már a turisták t/pusai és a fényképek témája közti összefüggés vizsgálatába 
fogtunk. Ebben a kontextusban sok múlik azon, hogy a különböző turisták milyen élmé
nyekre számítanak. Valene Smith az alaszkai éjféli napra kíváncsi turistákról írja: „’’Amikor 
este kilenckor befejeződik a táncműsor, a nagyszámú turista kisétál a tengerpartra. A va
dászok éppen ebben az órában térnek haza, és hozzálátnak a vadak megnyúzásához. 
A turistáknak így egy csapásra teljesül minden vágyuk: éppen azért jöttek ide, mert olyan 
képeket szerettek volna készíteni, amelyeken az eszkimók »eszkimó dolgokat« csinál
nak”.”

A turista motivációinak számbavételekor gondolnunk kell arra, mennyiben hagyatkozik 
fényképezőgépére, hogy dokumentálja, illetve „bebizonyítsa”, bizonyos értelemben ő is 
élte a beszülöttek életét. Dean MacCannell arra a következtetésre jut, hogy a „turista él
ményeit az eredeti élettapasztalatokra való törekvés motiválja, a városnézőét pedig az 
a vágy hajtja, hogy úgy lássa és élje meg az életet, ahogyan egy bennszülött” . A kérdés 
tehát: miként csapódik le a turistában a „terep-tapasztalatok’ szimbolikus reprezentáci
óján át a világ? Jellemző, hogy a „rétegzett autentikusság” Dean MacCannell által felso
rolt példái egyúttal elő is írják a fényképi dokumentálást.

S miként elégíti ki a „bennszülöttek rétegzett valósága” a turisták igényeit? Dániel Bo- 
orstin úgy véli, hogy nagyra értékelik a „pszeudoesemények” végeláthatatlan sorát. „A 
legnépszerűbbeknek mindenképpen ártatlanoknak és fényképezhetőknek kell lenniük 
(sok napfényben), hogy alkalmassá váljanak az otthoni nézegetésre. A pszeudoesemé
nyek annak a világnak üres és érdektelen másolataivá válnak, amelyről a turista amúgy 
is tudta, hogy létezik. Úgy tűnik tehát, hogy a turista étvágya akkor elégül ki leginkább, 
ha a tudatában létező képek egy távoli országban valóra válnak.” Edmund Carpenter 
hozzáteszi: „Az amerikai turista nem elégszik meg azzal, hogy látja az Eiffel-tornyot. Le 
is fényképezi, méghozzá ugyanúgy, ahogy a plakátról ismeri. Még szerencsésebb eset, 
ha valaki őt is lekapja a torony előtt. így aztán otthon a fénykép majd megerősíti a hely
színnel való identitást.” Paul Beyers velük egyetértve kijelenti: „’’Kultúránk kiképez ben
nünket arra, hogy azt lássuk meg, amit a fényképről amúgy is ismerünk; képeinket ta
pasztalati redundanciaként használjuk”.

Dean MacCannell álláspontja eltérő: „Megfigyeléseim nem támasztják alá Boorstin ál
lítását, amely szerint a turista bonyolult és másodlagos élményekre vágyik. A turista sze
rintem éppen úgy az eredetiségre vágyik, mint maga Boorstin.” Mivel nincs rendszerező 
tanulmány a kezünkben a turisták, városnézők, utazók különféle típusainak eltérő moti
vációiról, a különféle „autentikus” élmények eltérő dokumentálásáról, így könnyen lehet, 
hogy Dean MacCannell és Dániel Boorstin megfigyelései egyaránt helyesek, hiszen a 
turisták különféle típusairól írnak.

Mit „szabad” lefényképeznie a turistának?

Tegyük fel, hogy a turista tényleg imád fényképezni. Milyen korlátozások nehezítik ez 
esetben a fényképezőgép használatát? Ki miatt jelennek meg ezek a korlátok és miért? 
Hogyan tudja meg a turista, hogy melyek a korlátozás alá eső témák és „látványok”? Mi
lyen formális/informális büntetés kapható a szabályok megszegéséért? Ki és mennyire 
veszi komolyan a szabályokat? Howard Becker\egyz\ meg, hogy mint több más élethely
zetben, a turizmusban is „a fényképezőgép jogosít fel bennünket a jelenlétre”. Susan 
Sontag kijelenti: „A fényképezőgép olyan útlevél, amely előtt leomlanak az erkölcsi kor
látok, feloldódnak a társadalmi gátlások, olyan passzus, amely fölmenti a fotóst minden
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felelősség alól azokkal szemben, akiket lefényképez. A lényeg az, hogy aki fényképez, 
az nem avatkozik bele életükbe, csupán fölkeresi őket." Ugyanakkor közelebbről meg 
kell vizsgálnunk a kijelentést, igaz-e, hogy a turista bármit lefényképezhet, sőt, ezt talán 
el is várják tőle?

A fényképezőgép használatának elméleti szabadsága szinte azt sugallja: „előbb fény
képezz, és csak aztán kérdezz"! Egy olvasói levél a New York Timesban ezt így fogal
mazza meg: „Mindig legyen nálad betöltve a gép, fényképezz le mindent, és ha »jó« képet 
szeretnél készíteni, ne engedd, hogy eléd álljanak, hiszen minden fotósnak istenadta jo
ga, hogy bármit és bárhol lefényképezhessen.”

Ha létezik is e szabadság korlátozásának formális szabálya, annak írott változatára 
nem könnyű rátalálni akár fotós könyvekben, akár követségi kiadványokban, akár útika
lauzokban. A kivételek egyike a Time-Life fotóskönyvek Travel Photography (Útifényké- 
pezés) kötete (1972), amely a „Szabályok külföldön” című fejezetében a következőkre 
hívja fel a turista figyelmét: „A leggyakrabban a témát korlátozzák. Mint várható, szinte 
minden ország (köztük az Egyesült Államok is) tiltja a katonai létesítmények szabad fény
képezését, és korlátozza a magánrepülőkről fényképezhető objektumok körét. Más or
szágokban kevésbé pontosan körülírható tabuk is léteznek. A Dominikai Köztársaság 
igen kényesen kezeli a szegénység kérdését, és tiltja a nyomornegyedek, a koldusok 
lefényképezését; a sziget túlsó végén, Haitiben a szegénység nem tabu, ám rossz szem
mel nézik, ha valaki lefényképezi az ország híres-neves bankjait. Izlandon tilos lefény
képezni a kihalás által leginkább fenyegetett négy madárfajt (nehogy elriadjanak fészke
lőhelyükről). Argentínában és Franciaországban a tabuk közé tartoznak a temetők (nyil
ván a halottak jogainak tiszteletben tartása miatt); Kínában pedig a metróállomások le
járatai (ugyanis a metrók légoltalmi pinceként is funkcionálhatnak).”

Úgy tűnik, hogy a legtöbb turista a fényképezőgép-használatra vonatkozó írott vagy 
íratlan korlátozások ismerete nélkül készíti felvételeit. A naiv fotós könnyen bajba kerül
het, ha a maga „személyes” képeit kergeti. Egy másik olvasói levél a New York Timesban 
beszámol az amerikai professzor kijevi esetéről: „Az amerikai követségtől kaptunk ugyan 
egy brossúrát, amely azt tanácsolta, ne fényképezzünk elhanyagolt környéken. A csoport 
egyik tagja erről mit sem tudott, s lefényképezte a sorbanállást az egyik bolt előtt. Mire 
egy magából kikelt asszonyság beráncigálta őt a rendőrségre."

A lakosság érzékenysége és reakciói
Nyilvánvaló, hogy a helybéli szabályokat bizonyos mértékben minden turista megsérti, 

és ezért változó mértékű nyilvános büntetést kap. Ugyanakkor a bennszülöttek számtalan 
okból kerülhetik a fényképezőgépet. Álljon itt néhány példa.

Guatemala: „A távolabbi vidékeken a helybeliek idegesek lesznek, ha rájuk irányítják 
a fényképezőgépet. Az anyák rakott szoknyájuk mögé rejtik gyermekeiket, vagy kendőt 
borítanak a fejükre. A férfiak gyakran keresztet vetnek, vagy átkozódva eltűnnek a szem 
elől."

Törökország. „Azt tapasztaltam, hogy a fényképezőgép istengyalázó támadást is je
lenthet a kultúra ellen.Törökországban például tilos lefényképezni a nőket (lásd az embert 
ábrázoló képek muzulmán tilalma). De hogyan mehetnénk el eme egzotikus fantomok, 
tetőtől talpig felöltöztetett női testek mellett anélkül, hogy legalább egyetlenegyszer le ne 
fényképeznénk őket? Kivártam hát, amíg egy gyönyörő purdába öltözött nő tisztes távol
ságba nem ér, de kiderült, hogy még ez sem volt elég. A nő meghallotta a zár kattanását, 
és sikoltozni kezdett. Pillanatokon belül törökül handabandázó alakok jelentek meg min
denfelől. A felindult nő rám mutatott. Miközben gyorsan elmenekültem egy keskeny siká
toron át, úgy éreztem magam, mint egy tolvaj, akit felbőszült csőcselék üldöz. A kép nagy
szerűen sikerült, csakhogy majdnem szívrohammal fizettem érte."

Peru-. „Az indián asszonyok elfutnak, ha feléjük fordítjuk a fényképezőgépet. Nem tud
ható ugyanis, mit kezd majd a turista az ember képével. Lehet, hogy otthon nevetni fog 
rajta, vagy bizarr szexuális célra használja fel.”

Indokína: „Miközben egy kínai boltost és feleségét fényképeztem Dzsakartában, hir
telen közéjük állt a lányuk, hogy ő is a képen legyen. Ebben a pillanatban az anya kirohant
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a képből. Azért tiltakozott, mert ha három embert egyszerre fényképeznek le, az egyikük 
hamarosan meghal.”

A tiltások szabályrendszerén kívül meg kell vizsgálnunk a képek elfogadásának, a 
fényképezés „adaptálásának” különféle módozatait, melyek szemlátomást kedvére van
nak a bennszülötteknek is, a vendégeknek is. A két véglete -  a teljes tiltás, illetve a teljes 
szabadság -  ritkán fordul elő. Furcsa módon a teljes tiltás egyik ritka esetére a hollandiai 
Staphorstban bukkanunk. Ebben a faluban-ahogy egy beszámoló le írja -„a  fényképező 
turista magának keresi a bajt. Itt a fényképezés törvénybe ütköző tett, mint ezt a város
háza előtt álló tábla négy nyelven tudomásunkra hozza”. Más esetekben -  mint a mexikói 
Chiapasban -  egy közösség fényképezési engedélyt bocsát ki. Megint más esetben el
lentétbe kerül egymással a formális törvény és a szokás: Etiópiában engedélyt adnak a 
fényképezésre, a varázslatos tájakat járva a helyszínen mégis rossz ízű vitákat kell foly
tatni a rendőrökkel: „A fényképezést nem tiltja a törvény. Csakhogy mi, etiópiai emberek, 
úgy érezzük, hogy a külföldi azért készít képet rólunk, hogy otthon a barátait jól megne
vettesse vele."

S álljon itt egy furcsa eset: „Egyiptomban mindenfelé beszélték, hogy turistákat tartóz
tattak le azoknak a kairói hidaknak a fényképezéséért, amelyekről mindenütt kapható 
képeslap. A hatóságok az asszuáni gátat is féltik a támadástól, ezért felkérik a turistákat, 
hagyják a szállodában a fényképezőgépüket, ha a nevezetesség megtekintésére indul
nak. Ugyanakkor e szállodák hallja telis-tele van a gát képével büszkélkedő ismertető 
füzetekkel.”

A tökéletes fotográfia

Ezeket a példákat akkor értékelhetjük igazán, ha összefüggéseiben szemléljük a tár
sadalmi interakció és a vizuális kommunikáció kérdéseit. A turistafotós és a helybéli la
kosság kapcsolatának tárgyalásakor Stanley MHgram szociálpszichológus arra figyel
meztet: „A turista messzi országokba utazik, meglát egy parasztot a mezőn, és lefény
képezi. Számomra furcsa, honnan veszi a fotós a bátorságot, hogy saját céljaira hasz
nálja fel a paraszt arcmását. Adja vissza -  kiálthatná a paraszt - , ez az ón arcom, nem 
a magáé!”

Ezen interakció során meghatározó jelentőségű a „csere”. Egy utazó leírja: „Korábbi 
külföldi útjainkon gyakran tapasztaltuk, hogy az emberek elfordulnak filmfelvevőnktől 
vagy fényképezőgépünktől, sőt, rosszabb esetben el is futottak. Legutóbbi perui utunkon 
azonban mindez nem történt meg. Ugyanis Polaroid gépet használtunk, és a képekből a 
lefényképezetteknek is adtunk. Néhány modellünk annyira lelkesedett a fényképezésért, 
hogy még fizetni is hajlandó lett volna. Mi tehát turistaként immár nem fogyasztók voltunk, 
hanem egy igencsak piacképes termék termelőivé váltunk.”

Bizonyos esetekben a fényképért kapható pénz jelentős szerepre tesz szert. A marok
kói Marrakeshből származó riport a következőkről számol be: „Sétálunk. Egy ülő férfi mel
lett sápadt galambok totyognak. »Szent madarak« -  mondja. Odanyújtok neki egy kis 
aprópénzt, és lefényképezem. Megjelenik egy kisfiú majommal. A majom bukfencet hány. 
Lefényképezem, a fiúnak pedig adok egy kis pénzt. Tíz, fehérbe öltözött férfi dobol és 
ugrabugrál, közben a fezük bojtját csavargatják. Fényképezek és fizetek. Lefényképezek 
egy férfit, aki megcsókolja a kobráját, és hagyja, hogy az végigmásszon a szemén. Aztán 
rábukkanok egy orvosemberre, aki gyógynövényekkel teli kis dobozok közt ül. Megpró
bálom lefényképezni, miközben utcagyerekek csimpaszkodnak rám. Egyikük az optika 
elé tartja a kezét, és közli velem, hogy addig nem fényképezhetek, amíg nem fizetek."

Ugyanakkor meg kell kérdőjeleznünk azt a feltételezést, hogy mindenki kíváncsi a róla 
készült képekre, illetve hogy akar-e képet készíttetni magáról. Itt ismét előkerülnek a vi
selkedés fényképezésének kérdései. John Collier szerint „meg kell tanulnunk, mit sze
retnek látni az emberek. Bizonyos kultúrákban a halottakról készült kép visszatetszést 
válthat ki. Egy észak-indiai faluban a purdába öltözött asszonyok tömörülnek, hogy meg
védjék magukat az idegenektől. A férfiak pedig igencsak dühbe gurulnának, ha a felesé
gükről készített képet a család tagjain kívül más férfinak is megmutatnák.”
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A „képhasználat" körébe tartozik az a jelenség, ahogyan a helyi közösség segítségére 
lehet a turistának a „legjobb kép" elkészítésében. Franciaországban az országút mentén 
táblák jelzik a „legszebb kilátást", és három nyelven közük a legalkalmasabb expozíciós 
adatokat. Más jellegű példát hoz fel Carl Mydans a Time-Life fotókönyv-sorozatában 
Észak-Koreából: „Egy turista Pyongyangban nyomortelepeket fényképezett. A leexponált 
filmet a szállodai szobájában hagyta. Amikor otthon előhívta, rájött, hogy kicserélték a 
kazettát: a negatívon ugyanis kizárólag emlékművek voltak láthatók.”

Mások abból húznak hasznot, hogy fényképezőgépükkel a turista rendelkezésére áll
nak, amikor az szívesen lefotóztatná magát. Áz angliai Cornwall megye Land's End nevű 
pontján mindig kéznél van a fotográfus, aki megörökít bennünket a nyugat felé mutató 
tábla mellett, amelynek felirata: „Chicago -  4723 mérföld." Ximena Bunster arra hoz pél
dát, hogy a benszülött hogyan forgalmazza a helybéli atmoszférát: „Az észak-amerikai 
sivatagban kemény az élet és kevés a munkaalkalom. A turistaipar lehetőséget nyújt a 
nőknek és a gyermekeknek, hogy pénzt kapjanak, ha lefényképeztetik magukat. Indián 
ruhában állnak modellt a turistáknak az ősi templomok, romok, gyönyörű tájak előtt."

Elképzelhetőek olyan megoldások is, amelyek a körülményeket a lehető legkedvezőb
bekké igyekszenek tenni: fényképezésre buzdítani, a látogatókat ellátni „autentikus” lát
ványokkal, s közben mégis távoltartani a kíváncsiskodó fényképezőgépet a helyi lakos
ságtól. Egyes kedvelt afrikai turistacélpontoknál felmerült műfalvak építése, amelyekben 
színpompás viseletbe öltözött, de megfelelően képzett „falusiak” állnának modellt a fény
képezőgépek előtt. Lehet, hogy az ötlet mesterkélt, de Valene Smith is megjegyzi: „egy 
ilyen modellkultúra a turista vágyai szerint való, ugyanis rekonstruálja azt az életstílust, 
amelyet az utazó látni vágyik, és biztosítja, hogy szabadon mászkálhasson és fényké
pezhessen.” így épült fel az amerikai Hersheyben egy csokoládégyár tökéletes hason
mása, Amishben egy sor „eredeti" rom, Lancesterben pedig eleve használaton kívüli hi
dak. Mindezekben az esetekben a turista távol marad a „valóditól”, és fényképész-fo- 
gyasztói vágyai „mesterséges eredetiséggel” elégülnek ki.

A turisták a „helyi ízeket” keresik, a couleur locale a helyi kultúra fogyaszthatóvá tett 
változata. A fényképezőgép számára létrehozott mesterséges viselkedés példáiként az 
indiánok és cigányok közönségnek szánt táncelőadásait lehet említeni. „A valódi rítus és 
a valódi népi fesztivál -  jegyzi meg Dániel Boorstin soha nem tartozik a városnéző 
programok közé.”

A helybéli lakosság tehát aktívan részt vesz annak meghatározásában, mit fényképez 
le a turista. Most idézett példáinkban a mesterséges látványt és a pótképeket előállító 
benszülöttek behatóan szabályozták a helyszín és a turisták kapcsolatát, figyelembe vé
ve a turisták érdeklődését, a várható hasznot és a viszonylagos elzárkózás vágyát.

Gondolatmenetemet nem szántam a fényképezőgéppel sétáló turistáról szóló erkölcsi 
értékítéletnek. A „visszataszító, durva" turista képzete helyett olyan elméletet igyekeztem 
felvázolni, amelyet a helybéli lakosság és a turista interakciójának különféle kultúrákban 
előforduló példái illusztrálnák.

A példákat úgy válogattam, hogy jellemezzék a fényképezés és a turizmus különféle 
összefüggéseit. Ugyanakkor nem állítom, hogy valamennyi turista a lefényképezett téma 
társadalmi és személyes jelentésének végiggondolása nélkül fényképezne. Arról van 
szó, hogy a turista és a házigazda konfliktusba kerülhet egymással, mert másként véle
kednek a fényképezés megfelelő módjáról.

Nem állítom azt sem, hogy a növekvő számú fényképező turista elsődleges okozója 
lenne a felgyorsult kulturális, adaptációs, akkulturációs stb. változásnak. Kétségtelenül 
megfigyelhető, hogy bizonyos társadalmakat egyre több turista keres fel. Számolnunk 
kell annak jelentőségével, miként vélekednek a benszülöttek, ha „nézik őket” (kamerán 
át vagy anélkül). Ebben az értelemben azt kell mondanunk, hogy a fényképezőgép mint 
eszköz hozzájárul a viselkedés megváltozásához, a kultúra átalakulásához.

Összefoglalva: inkább a helybeli közösség dönti el, mit lehet megnézni (s következés
képpen: lefényképezni). A turista érezheti úgy, hogy szabadon fényképez, mégis, ezt a 
bennszülöttek szabályrendszere szerint teszi. S egyre jellemzőbb, hogy olyan speciális 
helyszínek jönnek létre, amelyek elhitetik a turistákkal, hogy élményeik hamisítatlanok. 
E területek egyfelől távoltartják a turistát a „valódi" körzetektől; másfelől a helybéli élet 
jelenetei itt a fényképező turista pihenésének céljából alakulnak át.
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A kamera törzs
ELIOT WINBERGER

Létezik egy törzs -  „etnográfiai filmkészítők” ' néven ismeretesek -, akik láthatat
lannak hiszik magukat. Belépnek egy helyiségbe, ahol épp ünnepi étkezés vagy 
gyógyítás vagy halotti tor zajlik, s ők bár szinte ki sem látszanak a vezetékekkel 
összekötött különös szerkezetek közül, úgy vélik, senki nem veszi észre őket. 
Mivel otthonuk a dokumentumfilmezés alig feltérképezett őserdeje, a kívülállók 
keveset tudnak róluk. Az információk vadászatából és gyűjtögetéséből élnek, 
akárcsak a többi dokumentarista. Más filmesektől eltérően azonban a megszerzett 
információkat nyersen fogyasztják.

Kultúrájuk egyedi: ebben a törzsben a tudást az egyik generáció nem adja tovább a 
másiknak. Újra és újra fel kell fedezniük mindazt, amit elődeik már tudtak. Alig van kap
csolatuk a többi erdőlakóval, és vonakodnak attól is, hogy bármilyen technikai újítást al
kalmazzanak. Ritkán kereskednek, termékeiket szinte kizárólagosan maguknak készítik. 
Mégis nagy mennyiségben termelnek, s a felesleget hatalmas archívumokban tárolják.

Félelmetes istent imádnak: a Valóságot, kinek örök ellenfele, gonosz ikertestvére: a 
Művészet. Hiszik, ha éberek akarnak maradni a gonosszal szemben, el kell kötelezniük 
magukat azon gyakorlat szolgálatában, melyet Tudomány néven ismerünk. Világképük 
bizonytalan. Elkeseredetten küzdenek azért, hogy megértsék isteneik természetét, és 
azt, hogyan tudnának kedvükre tenni. Egymást vádolják a Művészet titkos követésével, 
szóhasználatukban a legnagyobb sértésnek a nszópség"'számít.

Ethnos: „nép”, graphos: „írás, rajz, megjelenítés”. Az etnográfiai film, tehát „egy nép 
megjelenítése filmen”. íme egy meghatározás korlátok nélkül, egy folyamat korlátlan le
hetőségekkel, egy műalkotás korlátlan variációkkal. A közel egy évszázados gyakorlat 
azonban meglehetősen leszűkítette a témaköröket és az ábrázolás formáit. Csupán né
zőpont kérdése, hogy az etnográfiai filmet a dokumentumfilm alfajának vagy az antropo
lógia speciális ágának tekintjük. Mindkettő határterületeihez szoros szálak fűzik.

A mozi -  akárcsak hatvan évvel korábban a fotográfia - ,  első lépéseként az ismerőst 
idegenné változtatta. 1895-ben La Ciotat békés polgárai közönyösen fogadták a vonat 
érkezését. Ám azok, akik látták az esemény Louis Lumiére-féle változatát -  L' Arivée 
d'un Train en Gare - , az elmesélések szerint megrémülve ülésük alá bújtak. Bizonyos 
értelemben ez volt a legigazibb dokumentumfilm, a valóság legkevésbé elfedett megje
lenítése. Az utasok, akik egyszerűen elsétáltak Lumiére kamerája előtt, és akik nem is 
sejtették, hogy filmezik őket -  honnan is tudhatták volna? - ,  az elsők és néhány kivétellel 
az utolsók voltak azok közül, akik nem tudatosan szereplőként kerültek megörökítésre. 
Más értelemben azonban ez a film csupán fikció volt (mint Magritte pipája): a közönség 
még pánikba esve is ösztönösen megérezte, hogy Ez nem vonat.

A fotográfiához hasonlóan, a film második húzása is az volt, hogy az idegent ismerőssé 
tette. Ugyanabban az évben, amikor Lumiére félelmetes vonata megjelent, Félix-Louis 
Regnault a párizsi Nyugat-Afrika kiállításon filmre vett egy wolof asszonyt, amint kerá
miaedényt készít. Regnault az, és nem Lumiére, akit az első etnográfiai filmesnek tarta
nak. Az ok nyilvánvaló: az ember, akit az etnográfia megjelenít mindig a „másik”, a tőlünk 
különböző. Mi, városi fehér emberek, egészen mostanáig birtokolhattuk a filmes techno
lógiát és a „tudományos” módszereket, hogy megörökíthessünk és elemezhessünk má
sokat: a nem nyugati civilizációhoz tartozókat és a távoli fehér csoportokat. Az Aranykorról 
szóló mitológiánk szerint ők meghatározhatatlan időben keletkezett társadalmakban 
aludták igaz álmukat mindaddig, míg fel nem fedeztük és be nem szennyeztük őket. Az
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etnográfiai filmezés ugyanazt a célt szolgálta, mint -  Franz Boas szerint -  az antropológia: 
ezen kultúrák megmentését. A film -  mondta Regnault -  örökre megőriz minden emberi 
viselkedésformát a tanulmányozás számára. Megfeledkezve az efféle túlzásokról (és a 
formaldehidről), Emilie de Brigard, a műfaj történésze azt írja, hogy máig ez az etnográfiai 
film alapvető funkciója.

Ahová az utazók a kalandok kedvéért, a misszionáriusok a lélekmentés okán, az ant
ropológusok az adatgyűjtés végett, a telepesek a meggazdagodásért utaztak, oda a fil
mesek is hamarosan eljutottak, hogy rögzítsék és megőrizzék az emberi viselkedésfor
mákat: az egyetlen jó indián a lefilmezett indián. Regnault első próbálkozásait követően 
rövid időn belül az antropológusok is kamerákat vittek magukkal a tanulmányozandó te
repre, és a filmtársaságok stábokat küldtek a különös helyszínekre a népszerű szóra
koztatás reményében. Érdekessége ennek az időszaknak, hogy a korai film történetének 
két, egymástól teljesen eltérő jelképes figurája: Lumiére („a realizmus”) és Méliés („a fan
tázia") egyaránt foglalkozott efféle egzotikus témák megörökítésével.

Az 1920-as évek közepére a „másság bemutatása” három irányban fejlődött. Az egyik 
véglet az antropológiai film, amely elsősorban az adott kultúra egyetlen aspektusát kí
vánja rögzíteni (egy rítust, az ételkészítést, a hasznos vagy szent tárgyak készítését stb.), 
vagy kísérletet tesz mindezek rendszerbe foglalására. A másik véglet a fiktív történet, 
amelyben benszülöttek szerepelnek -  ilyen például Méliés 1913-ban, Új-Zélandon for
gatott filmje, a Loved by a Maori Chieftainess, amely azóta elveszett, illetve a kwakiutl 
indiánok között forgatott 1914-es film, az In the Land of Head-Hunters, Edward Curtis 
rendezésében. Valahol a kettő között létezett egy műfaj, amelyet John Grierson jellemez 
Róbert Flaherty második filmjéről 1926-ban írott kritikájában: „A Moana, mint egy poliné
ziai család napi történéseinek vizuális leírása, természetesen dokumentumértékkel bír.”

A dokumentum: „példa, bizonyíték, tanulság”. Grierson megjegyzése nem volt pontat
lan, néhány esetben mégsem alkalmazható. Képzelet, valóság, magas- és populáris kul
túra -  a világról való ismereteink nagy részét a filmek alapján szerezzük: különböző in
tézmények, mint a rendőrség, hadsereg, börtönök vagy bíróságok napi működésétől 
kezdve egy tengeralattjáró fedélzetének életén vagy a párizsi metró zsebtolvajainak te
vékenységén át, a dél-kaliforniai tizenévesek ismerkedési szokásaiig. Minden film -  bár
mennyire is fiktív -  az adott időszak életének vég nélküli dokumentálását jelenti: doku
mentálást, melyet az időbeli és térbeli távolság tesz igazán nyilvánvalóvá. Egy MarkSen- 
net-féle kéttekercses vetítő számunkra a kurblis autókat, az elképesztő fürdőruhákat vi
selő telt asszonyokat és a pödrött bajuszü dühödt bevándorló anarchista alakjában meg
jelenő burkolt amerikai idegengyűlöletet jelenti. A legszédítőbb hollywoodi produkció 
romboló dokumentum-üzenetet hordoz a kínaiak számára ugyanúgy, mint mondjuk a 
Csádban élőknek: íme ez az, amivel az átlag amerikai körülveszi magát otthon, ezt és 
ezt tartja hűtőszekrényében. Még a valóságtól leginkább elrugaszkodott filmek is doku- 
mentumértékűek: a Nosferatu és a The Cabinet of Dr. Caligari című filmek szinte elvá
laszthatatlanok a németországi Weimartól, Steven Spielberg filmjei pedig Reagan Ame
rikájától. A legnagyobb alkotások közül sok arra a tételre épít -  elsősorban az Amerikai 
Egyesült Államokban - ,  hogy a mindennapi élet egyszerű fényeiben a világmindenség 
tárul fel előttünk. A legszélsőségesebb eset Amerika „nagyregénye”, a Moby Dick. apró
lékos részletekből felépített világkép jelentéktelen elbeszéléssel keretezve az akkortájt 
megvetett foglalkozásról, a tengert járó bálnazsírolvasztókról.

Filmen pontosan ez az a bizonytalan határ a „dokumentumérték” és a „dokumetum” 
(bizonyíték, amely önmagával igazolható) között, amely oly sok filmkészítőt és kritikust 
keveri elkeseredett filozófiai vitákba és módszertani polgárháborúkba. A Moana (1926) 
című film éppen erre példa: az etnográfia és a dokumentumfilm családjában egyaránt 
nagyrabecsült totem-ősműve. A filmet Szamoa szigetén forgatták -  „az egyetlen helyen, 
ahol az emberek még megőrizték fajuk szellemét és nemességét” - ,  alcíme pedig: Az 
Aranykor regényes története. Moana szerepét egy Ta avale nevű bennszülött játszotta, 
„családját” pedig hasonlóságuk alapján a falubeliek. Olyan ruhákba öltöztették őket, me
lyeket amúgy már régen felváltottak a nyugati ruhák, hasonlóképpen hajviseletüket is ar
chaikussá, hitelessé tették, és az asszonyok -  talán felesleges is említeni -  újra fedetlen 
keblekkel jártak.
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Vannak dokumentumórtékű jelenetek: tárógyökerek gyűjtéséről, vadkancsapda állítá
sáról, lándzsával való halászásról a szinte valószerűtlenül átlátszó vízben, az eperfaké- 
regből készülő ruhákról. Minden valószínűség szerint ebben a filmben látható először a 
tipikus „fiú a kókuszfára mászik’ jelenet; itt azonban, mikor a fiú a fa tetejére ér, az addig 
teleobjektívet használó Flaherty valahogy hirtelen mellette terem egy közelkép erejéig. 
(Az etnográfiai filmeseket amúgyis emberfeletti fáramászó-képességek jellemzik. Hatvan 
évvel később, 1987-ben Baka People ofthe fíain Forestcímű filmjében PhilAglandmézet 
gyűjtő baka férfit filmezett. A férfi látványosan felmászik az erdőből messze kiemelkedő, 
170 láb magas fára. A következő kockákon a férfit már fentről nézzük, amint a kamera 
felé mászik. Ahogy eléri a kaptárak -  és a kamera -  magasságát, a narrátor megszólal: 
„a nyolcvanezer méh komolyan veszélyezteti hősünk életét.” A stáb meg nyilvánvalóan
rovarirtószert vitt magával.)

Hogy megjelenítse az „ellentmondást” ebben a kifejezetten idilli életben, Flaherty fize
tett Ta'avele-nek, hogy vállaljon egy fájdalmas rituális tetoválást, amely már generációk 
óta nem szokás. (A felirat így szólt: „Létezik egy rítus, melyen minden polinéziainak ke
resztül kell esnie, hogy elnyerje a jogot, mely alapján férfinek nevezheti magát. Ez a bő
rükbe égetett jel, amely a nézőknek talán nem több mint kegyetlen, felesleges díszítés, 
jelenti a szamoaiak számára a tiszteletet, a jellemet, és azokat a kötelékeket, melyek 
életben tartják ezt a népet.") A film azt sugallja, hogy mindaz, amit eddig láttunk, csupán 
a „nagy esemény előkészítése”: a „csúcsjelenet", amely megszakítja a tetoválást, a tom
boló tánc és egy egyébként magyarázat nélkül hagyott „boszorkányasszony”.(Moana te
toválása, sajnos, már a film első percében látható.)

A Nanook ofthe North:A Story ofLife and Lőve in the ActualArctic (1922) című filmben 
az ituimuitok főnöke, az egész Ungarában híres nagy vadász, Nanook figuráját egy Al- 
lakariallak nevű eszkimó alakította. (A hős neve, úgy tűnik, szándékos: Flaherty tervezett 
egy Nanook ofthe Desert című filmet a Délnyugaton élő acona indiánokról. Ez a film is 
a múltban játszódik, bár erről a tényről említést sem tesz. A szigonyokat, amelyekkel ezek 
a félelmet nem ismerő, szeretni való, nemtörődöm eszkimók rozmárra vadásznak, régen 
felváltották a puskák. Más jelenetek láthatóan megrendezettek: a fóka, mellyel Nanook 
küzd (és amelyet kétszer húz ki a jégen vágott léken) a híres jelenetben nyilvánvalóan 
holtan érkezik; az ártalmatlan „vad farkas” egy pórázon rángatózik, és Nanook alvást 
színlelő családja mintha fázna a félbevágott igluban, amelyet Flaherty építtetett a meg
felelő világítás és a testes kamerák könnyebb kezelhetősége érdekében. Flaherty a Mán 
of Arán (1934) című filmjében is újjáéleszt olyan szokásokat, amelyek legalább száz év
vel azelőtt eltűntek, beleértve a cápavadászatot is, amiről a film valójában szól. S ebben 
a filmjében sem figyelt a részletekre: a cápaolajlámpákkal megvilágított kunyhókat tete
jükön tisztán láthatóan elektromos vezetékek kötötték össze.

Flaherty jól ismert mondásáról, miszerint „az embernek néha hazudnia kell, el kell tor
zítania bizonyos dolgokat, hogy képes legyen megragadni a lényeget”, kiadója, Heten 
Van Dongen írta: „Számomra Flaherty nem dokumentarista, ő talál ki mindent."(Érdekes 
lenne összehasonlítani a Nanook „dokumentumértékét” egy olyan filmmel, amelyet a fil
mesek minden bizonnyal elutasítanának mint hollywoodi giccset: Nicholas Ray The Sa- 
vage Innocents (Barbár ártatlanok, 1960) című filmje egyértelműen a 19. században ját
szódik. A film, melyet részben a történet helyszínén forgattak, egy nagy vadász, Inuk tör
ténetét mondja el (Anthony Quinn alakításában -  egy szerep, amely visszaköszönt Bob 
Dylan: Quinn az eszkimó című dalában), és a Nanook-kal ellentétben néprajzi információk 
tömegével találkozhatunk, például az étkezési és a szexuális szokásokra vonatkozóan.

Ray-nek nem kellett kitalálni a történetet: a Sarkon az éhség elleni küzdelem napi prob
léma maradt, függetlenül attól, hogy az eszkimók szigonyt vagy puskát használnak-e 
(Nanook később éhenhalt egy vadászaton); az Aran-szigeteken élőknek még akkor is 
küzdeniük kellett a háborgó tengerrel, ha cápaolaj helyett áramot használtak világításra. 
Éppen eléggé ellentmondásos volt az idilli Szamoa szigete a misszionáriusok, kereske
dők, brit gyarmathivatalnokok okozta feszültség idején -  ezzel foglalkozik W. S. Van Dyke 
White Shadows in the South Seas (Fehér árnyékok a déli tengereken, 1928) című, két 
évvel később forgatott filmje, amelyben „egy földi paradicsom utolsó maradványait... a 
civilizáció nyomorúságos lebujjá változtatta”.
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Bármely etnográfiai film igazán fontos és általában rejtett „ellentmondása" termé
szetesen -  bár ezt évtizedeken keresztül tagadták, később azonban már vitatkoztak róla
-  a film készítője és a film témája között húzódik. Különös, hogy egy-pár évvel később a 
Paradicsom és az Elveszett paradicsom kétrészes fiktív meséjében, EW. Murnau kitűnő 
Tabu című filmjében -  egy film, amelyből Flaherty kimaradt -  a hajót, mely a szerelmesek 
végzetét jelenti, -  amely hátborzongatóan emlékeztet a Nosferatu pestishajójára -  „Mo- 
ana”-nak hívják.

Flaherty, több későbbi filmestől eltérően, hosszú időket töltött azokban a közösségek
ben, amelyekről filmet készített. (A Sarkon töltött tíz év elteltével, mikor ásványi érclelő
helyeket kutatott és házi mozikat készített, rávette a Revillon Fréres szőrmecéget, hogy 
finanszírozza a NanookoX, cserébe egy nagyfilm hosszúságú reklámért.) Jelenetei közül 
sok megdöbbentően szép marad, különösen a még mindig egyedülálló felvételei a szik
lának csapódó tengerről, a hullámzó vízen dobálódzó kenukról és kajakokról, a szellő
zőnyílásokon keresztültörő vízről (Flaherty talán nagyobbat alkotott az oceanográf, mint 
az etnográf film területén). Sőt, az emberségről alkotott elképzelésének, különösen a Na- 
nookés a Mari of Arán című filmjében -  melyben a magányos ember és a kis közösség 
bátran leküzdi környezetének viszontagságait - , egyetemes varázsa van egy olyan év
században, amely leginkább a tömegek elnyomásáról híres. (A varázs az elnyomókra is 
hatott: Mussolini díjjal jutalmazta a Mán of Arán című művet, Goebbels pedig kijelentette, 
hogy a film azt az erényt és állhatatosságot példázza, amit Hitler a németektől kí
vánt. (Churchill kedvencei a Marx testvérek filmjei voltak, amelyek talán a háború kime
netelét is befolyásolták.) Észre kell vennünk azonban, hogy a bátor emberre, a „nép böl
csességére” és a „vad” emberi test érzékiségére helyezett, hangsúly a fasiszta művészet 
sajátossága is. Kis ugrás csak Leni Riefenstahl Olympiadcímű filmjétől a Last of Nuba 
című filmjéig.) Végül is Flaherty filmjei leginkább a némafilm népszerű útleírásaihoz, re
gényes történeteihez hasonlíthatóak, amelyeket a helyszíneken forgattak, helyi színé
szekkel -  bár Flaherty filmjei kevésbé stilizáltak, kevésbé elbeszélők és naturalisztiku- 
sabbak voltak azoknál.

A hang megjelenésével, a költségek és a felszerelés méretének változása arra kény
szerítette a legtöbb filmest, hogy az egzotikus helyszínekről a hátsó kertekbe költözzenek 
és Flahertyt is túlszárnyalva építsék fel a valóságot. (Richard Leacock gyakran idézett 
egy régi, a fényhatásokról szóló hollywoodi kézikönyvet: „Ha westernfilmet forgat, pró
báljon valódi indiánokkal dolgozni, amennyiben ez nem sikerül, használjon magyarokat.”) 
Merian Cooper és Ernest Schoedsack karrierje példaértékű: első filmjük, a Grass (Fű, 
1925) egy felkavaró tudósítás 50000 bakhtyar pásztorról, akik minden évben a Zardeh 
Kuh-hegységen keresztül Perzsiába és Törökországba vándorolnak. (Talán ez az egyet
len valódi dokumentumokra épülő dokumentumfilm: egy közjegyző által láttamozott levél 
a teheráni brit konzultól azt állítja, hogy a filmkészítők voltak valóban az elsők, akik meg
tették ezt az utat.) Perzsiából Sziámba mentek, hogy leforgassák a Chang (1927) című 
akció-kalandfilmet a Laódombon élőkről, „akik soha nem láttak még mozgó képet” és 
„vad állatokról, amelyek soha nem féltek még a puskától”. 1933-ra Cooper és Schoedsack 
már fekete arcú statisztákat irányított King-Kong rituális imádására.

A világválság és a második világháború a legtöbb etnográfiai filmprodukciót lehetet
lenné tette. 1958-ban a műfaj a Nanookóta a maga nemében legsikeresebb filmmel szü
letett újjá, amely szigorúan Flaherty modorában készült. John Marshall The Hunters (Va
dászok) című művéről van szó. Flahertyhez hasonlóan Marshall sem volt etnográfus, de 
éveket töltött azokkal az emberekkel, akiket filmezett, a kung bushmanokkal a dél-afrikai 
Kalahári-sivatagban. A Nanook és a Mán of Arán című művekhez hasonlóan a film zord 
körülmények között élő bátor férfiakat jelenít meg -  az ilyen filmek mindig férfiakról szól
nak: a kung „egy csendes nép", akik megállás nélkül küzdenek az élelemért egy olyan 
„zord vidéken, ahol minden fának tövisei vannak”. Egyetlen nagy vadász helyett a The 
Huntersben négy vadászt követ végig a film egy zsiráf megölésével végződő vadászaton.

Egyikük a szavak és a gyors észjárás embere, a „tökéletes ember” , aki a vezető sze
repét betöltheti, másikuk „a szép”, „olyan álmodozóféle és természetes vadász", a har
madik „egy egyszerű, kedves, derűlátó férfi”, a negyedik „őszinte és alázatos”. Ezek in
kább típusok, mint személyiségek, és nekünk hinnünk kell a narrátor jellemábrázolásá
nak: a filmben a négy összetéveszthetetlen típus.
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Flahertyhez hasonlóan Marshall is hihetetlenül hanyag. Bár a vadászatnak valamilyen 
okból tizenhárom egymást követő napon kellene történnie, az egész film egyértelműen 
különböző években felvett jelenetek összevágása. Nem csupán a csordához tartozó zsi
ráfok száma (hosszú jeleneteken keresztül láthatók) változik folyamatosan, de a fősze
replők maguk sem mindig ugyanazok. Hovatovább, mint arra az antropológusok rámu
tattak, a kung létfenntartás sokkal inkább a gyűjtögetésre épült, mint a vadászatra, rá
adásul abban az időben sok élelmük volt. (Akkor kellett az éhezéssel szembekerülniük, 
mikor a dél-afrikai kormány rezervátumokba szorította őket.)

A filmet folyamatos elbeszélés kíséri. Néha a narrátor igazi bennfentes (”A Kaycho vize 
mindig kissé sós az óv ezen időszakában”;, a kuduk -  egy antilopfajta -  „sokkal nyugta
lanabbak, mint más alkalommal”, stb.). Máskor Marshall az Isten hangján szól, hasonlóan 
a legtöbb dokumentumfilmhez a hangosfilm megjelenése óta. Nem csupán azt osztja 
meg velünk, hogy az emberek mire gondolnak- amit egy kritikus szellemesen telepatikus 
megtévesztésnek nevezett - ,  de megismerhetjük a megsebesített zsiráf gondolatait és 
érzéseit is. (” Nyílt vidéken járt, egyedül.”. Később „zavart”, „túl kábult, hogy figyeljen” és 
„már nem látja át tisztán nyomasztó helyzetét”.) Ami a legrosszabb, Isten Hemingwayt 
olvas: „Megtalálta a kudu trágyáját. A kudu egy nagy állat. Elegendő hús lenne az egész 
családnak.” A narrátor agresszív férfiassága akkor lesz egészen nyilvánvaló, mikor a nős
tény zsiráf megölését úgy írja le, mintha csoportos megerőszakolásról lenne szó: A férfiak 
„ kifárasztották lándzsáikat, és erejüket az állaton töltötték ki.”

A film e hamis elbeszélés mítosszá emelésével ér véget: „Egy öreg ember emlékezett. 
S egy fiatal figyelt. S így a vadászat története elmondatott." De a heroikus tettek, ame
lyeket a narrátor szüntelenül hangsúlyoz, ellentmondásba kerülnek mindazzal, amit va
lójában a filmen láthatunk. Igazság szerint pocsék vadászok ezek a férfiak. Az egyetlen 
kudut, melyet sikerül megölniük (hősiesnek nem éppen nevezhető módon, egy acélcsap
dával), hiénák és keselyűk eszik meg, az emberek pedig mohón rágcsálhatják a meg
maradt csontokat. (Vajon mit evett a stáb ez idő alatt?) Mikor a haldokló zsiráfot (melyet 
szintén csapdába ejtettek) végül bekerítik, a férfiak lándzsazáporából csak nagyon kevés 
ér célba. Semmi kétség, a vadászat valójában ilyen. Miért kell mégis Marshallnak elbe
szélésében ragaszkodnia ahhoz, hogy ezek a „valóságos” emberek ugyanolyan téved
hetetlenek, mint a dzsungel hollywoodi fehér királya?

A filmes DávidMacdougall, aki általában meglehetősen szigorúan ítél ilyen kérdések
ben, a következőket írta: a The Hunters „egyike a kevés igazi etnográfiai filmünknek”, „az 
igazság szolgálatába állított szintézis példája”. Marshall minden bizonnyal nem értett ez
zel egyet. Későbbi filmjeiből hiányzik a hagyományos fiktív film mindent látó szeme (pél
dául mikor a vadászok feltételezhetően elvesztették a követendő nyomot, a film egy vá
gással azt tudatja velünk, hogy mire készül a zsiráf), minden egyes eseményt úgy filme
zett, ahogy az megtörtént, és ami a legfontosabb, engedte, hogy a téma önmagát ma
gyarázza.

A korszak másik ünnepelt etnográfiai filmje Róbert Gardner Dead Birds (Halott mada
rak, 1963) című alkotása. A rendező Flaherty módszereit felhasználva egy ar\W-Nanooko\ 
készített: egy olyan filmet, amely talán véletlenül, nem nemesítű szándékú. A korábban 
kevésbé ismert, Új-Guinea nyugati részén élő danik között forgatott film elbeszélő jellegű. 
Flaherty filmjeihez hasonlóan, a teljesen nyílt drámai szerkezet és egy „történet” fokoza
tosan kibomló sajátosságai helyett a film elsősorban ősi anekdoták sorozatára épül. A 
történet egy harcosról -  Weyakról és egy kisfiúról, Puaról szól. (A Moaná-bán a fiút 
Pe'anak hívták.) A szereplők nem beszélnek, cselekedeteikről -  és mint a The Hunters 
című filmben, gondolataikról -  folyamatos elbeszélés tájékoztat minket Gardner előadá
sában. Talán egyedülálló az etnográfiai filmek között az elbeszélés stílusa, mestersége
sen gyors és zaklatott, ingerült, ami a film drámai feszültségéhez nagymértékben hoz
zájárul.

A film felejthetetlen indítása egyértelműen egy allegória-félét közöl: nagyon hosszú fel
vétel egy, a fák fölött repülő héjáról, közben az elhangzó szavak pedig: „ Új-Guinea ősi 
fennsíkjának hegyi emberei ismernek egy történetet...” (Ez a műfaj íratlan szabálya: az 
emberek távolinak és időtlennek tűnnek, de a filmen keresztül hozzánk hasonlóvá vál
hatnak. A Grass című film az „elfelejtett népet” ígéri nekünk, amely feltárja „saját múltunk
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rejtélyeit” . A Nanook azzal indít, hogy „misztikus, kopár vidékekre" kalauzol minket, ame
lyek természetesen éppen ellenkezőleg, „apró királyságok, majdnem akkorák, mint Ang
lia”.) A történet az emberi halandóság eredetéről szól: a madár és a kígyó küzdelméről, 
ami örökre eldönti, hogy meg kell-e halni az embereknek mint a madaraknak, vagy bő
rüket levetve örökké élhetnek, mint a kígyók. Természetesen a madár nyert, és a Dead 
Birds -  az emberek környezetükkel való küzdelmének ábrázolása Flaherty stílusában -  
valójában egy kultúrának az egyetemes végzetre adott válasza megjelenítése volt. Gard- 
ner így ír róla: „Láttam a dani népet, toliakkal díszített, szárnyakkal csapkodó nőket és 
férfiakat, amint minden férfi és nő sorsában osztoznak. Toliakkal ékesítették életüket, de 
ugyanazzal az elkerülhetetlen halállal néztek szembe, mint bármelyikünk, a kevésbé 
díszes lelkek. A film kísérletet tesz arra, hogy elmondjon valamit arról, hogyan szembe
sülünk mindnyájan állati sorsunkkal.”

A film valójában egy kicsit mást mutat. Egy valóban megrendítő temetési jelenet kivé
telével a Dead Birds nem foglalkozik az emberi végzet hatásaival -  rítusok, gyászolás, 
fájdalom - ,  sokkal inkább annak kihívásaival. A danik azok közé a népek közé tartoztak, 
akik utolsóként ragaszkodtak a merev törvényekbe foglalt rituális háborúhoz. (Ahhoz, 
amit végül a helyi „hatóságok” szüntettek meg nem sokkal a film forgatása után.) A kör
nyező falvak lakói, akiket csupán kertjeik és a senkiföldjének keskeny sávja választ el 
tőlük, rendszeresen feldíszítették magukat és összegyűltek a csatamezőn, hogy harcol
janak -  elméletileg - ,  míg nem történt egy halálos sérülés. A következő csatát a halálért 
járó megtorlásért vívták, és így tovább. Egy végnélküli vendetta -  harc egy olyan vidéken, 
ahol rengeteg az élelem és nincs jelentősebb különbség a falvak között, ahol nem fog
laltak el területeket és nem ejtettek zsákmányt, ahol nem volt tömegmészárlás és bár
miféle eltérés a szabályoktól.

Valójában -  legalábbis a film szerint -  a megtorlás ritkán zajlott a csatamezőn. A csa
tákban mindkét részről rengeteg tettetett támadás és fenyegetés volt, de közvetlen harc 
(kézitusa) nem fordult elő, a sérülések is általában véletlenül történtek a nyilak záporá
ban. A filmben látható két gyilkosság -  mindkét oldalon egy-egy -  akkor történik, mikor 
egy csapat férfi véletlenül találkozik valakivel az ellenséges faluból: egy kisfiúval, aki csak 
arra járt, a másik esetben egy férfival, aki éjjel disznót próbált lopni.

Egy örökké tartó, értelmetlennek tűnő háború, csaták, ahol a két fél fenyegető szónok
latokat tart, de csak aránylag kis kárt okoz egymásnak; titkos gyilkosságok, magas őrtor
nyokkal szegélyezett senkiföldje; állandó rettegésben töltött hétköznapok. A Dead Birds 
jelképes értelme mindenkinek nyilvánvaló volt 1963-ban, mikor a Berlini fal még újnak 
számított. A film elsősorban nem a halállal foglalkozik, ha azt tenné, bemutatná azokat 
az embereket, akik szüléskor, betegségben, balesetekben vagy idős korukban haltak 
meg. Sokkal inkább a hidegháború tollas, szárnycsapkodó változata, amelyet a keleti és 
nyugati dísztelen, szürke lelkek tartottak fent.

Rendkívüliek a filmbeli csatajelenetek is. Gardner különösen szerencsés volt, hogy 
hegyvidéken dolgozhatott, ahol a légi felvételek segítségével rendezhette a háború szín
házát. Egy rövid távoli felvétel az ellenségről, amint elkeseredetten ünnepük a kisfiú ha
lálát, különösen zavaró, mivel a gyerek temetéséről készült, gyorsan vágott jeleneteket 
követi. (A narrátor, amint ezt az egész film alatt teszi, szerencsére meg tudja fékezni szer
kesztői vágyait.)

A film -  Flaherty stílusában -  mesterséges elbeszélő szerkezetet alkalmaz: egy csa- 
tajelenet-sorozathoz például olyan jeleneteket vág, amelyeken sós vizet gyűjtő nők lát
hatók, akik feltételezhetően a sebesültekről szóló híreket várják. (A csatajelenetek nem 
eredetiek, bár ez nem nyilvánvaló, és magyarázatot sem kapunk rá.) S ez a Flaherty-”for- 
dulat” -  a figyelem a harcoson és a fiún - ,  úgy tűnik, rossz helyre került a filmben. Szinte 
semmit sem tudunk Weyakról, és Pua, aki úgy jelenik meg, mint egy szánalmas gyerek, 
lényegében jelentéktelen figura. A nők ismét valahol távol, a háttérben vannak. A kegyet
len dani szokást, hogy a kislányok ujjait levágják a faluban történt haláleset alkalmával, 
kétszer említi csak a film futó megjegyzésként. És Gardner, akinek a filmjei tele vannak 
kezekkel -  (Flaherty: „Egy gyönyörű kézmozdulatban az egész nép története egyszerűen 
kifejezhető') - ,  figyelmét csak egyetlen pillantás erejéig fordítja Weyak feleségének meg
csonkított ujjaira.
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Ezt követően Gardner nem alkalmazta a Flaherty-féle anekdotázó elbeszélést a vadá
szokról/harcosokról, az emberek eszményítését és tipizálását. A DeadBirds című filmben 
Weyakot a kezéről készült felvétellel mutatja be, Puát pedig a tócsában tükröződő kép
másával. A későbbiekben Gardner részletmesélésre és homályos képekre épülő etnog
ráfiai filmeket alkotott, amelyek a külföldi mozihoz szokott nézőknek ugyan nem okoztak 
nehézséget, de amelyeket a tudósok érthetetlennek tartottak.

Az 1950-es években az etnográfiai film akadémiai diszciplínává vált, a specialisták, 
oktatók, kritikusok megszokott sorával. Az etnográfiai filmet két oldalról is ostromolják. 
Egyik oldalról az antropológusok, akik elképzelése egy nép megjelenítéséről mindig a 
graphe írott jelentését hangsúlyozta és a mono-gráfia egyedülállóságát. (Még 1988-ban, 
a filmes Timothy Asch arról panaszkodott, hogy az antropológusok „nem mutatnak túlzott 
érdeklődést az etnográfiai film iránt”.) Másik oldalról az esztéták támadják. Margaret Me- 
admegfogalmazásában: „Létezik a filmesek egy csoportja, amelyik azt állítja, hogy ennek 
művészetnek kellene lennie és igyekszik tönkretenni bármit, amit csinálunk."

Védekezésképpen az antropológusokkal szemben az etnográfiai filmesek a tudósok
nál is tudományosabb hozzáállással próbálkoznak. Asch egy ijedt kommentárjában ezt 
írja: „A kamera az lehet az antropológusnak, ami a teleszkóp a csillagásznak vagy a mik
roszkóp a biológusnak...” -  ez a megállapítás feltételezi, hogy az etnográfiai lencse tú
loldalán a galaxisokhoz és amőbákhoz hasonló nyugodt, biztos tárgyak állnak. Mead, aki 
Gregory Bateson-nal sokat forgatott Balin az 1930-as években, úgy gondolta, hogy az 
„objektív” filmezés helyettesíteni fogja a „szubjektív" terep-jegyzetelést. Dávid MacDou- 
gall-nak is megtetszett ez a gondolat, és a befogadói oldalról szólva a következőket írja: 
„A film közvetlenül a közönséghez szól, az írott nyelvhez elengedhetetlenül szükséges 
kódolás-dekódolás nélkül." Egy elképzelés, amelyet Lumiére vonatos filmjének második 
vetítése cáfolt. A témában alapolvasmánynak számít Kari Heider Etnográfiai film című 
1976-ban megjelent könyve, amely kísérletet tesz a diszciplína „szabályainak” és „raci
onális, egyértelmű módszertanának” kidolgozására.

Végül, röviden foglalkoznunk kell a gyakran vitatott problémával, mely szerint minden 
rögzítéses filmezés szelektív, és soha nem objektív. Ha a magnetofont vagy kamerát egy 
helyre állítjuk és nem mozdítjuk el, hatalmas mennyiségű anyagot gyűjthetünk anélkül, 
hogy a film készítője a felvételt befolyásolná, vagy hogy a megfigyeltek tudatosítanák 
magukban a felvétel tényét. A kamera vagy magnetofon, amely egyetlen helyszínen ma
rad, nincs beállítva, felhúzva, nem változik az élessége és nem látható nála a filmcsere, 
valóban a háttér része marad, így amit rögzít, az biztosan megtörtént.

Egy ilyen utópista mechanizmus gondolatát egy végtelen filmmel rejtette el Walter 
Goldschmidt kritikus a műfaj meghatározásában: Az etnográfiai film arra törekszik, hogy 
valamely kultúrához tartozó nép viselkedését értelmezze egy másik kultúrához tartozó
nak olyan felvételeken keresztül, amelyek embereket jelenítenek meg, miközben ponto
san ugyanazt csinálják, amit akkor tennének, ha a kamera nem lenne jelen.

Az ideális megoldás tehát vagy a láthatatlanságra való törekvés, vagy ami még 
rosszabb, a mindent látó kamera használata. A felügyelet nyilvánvaló morális és politikai 
kérdéseit figyelmen kívül hagyva -  a fehérek természetesen mint mindig, Istent játsza
nak, még ha egy mozdulatlan Istent is kimerevített szemekkel -  az ilyen információk ér
téke jelentéktelen. A legegyszerűbb emberi események kibomlanak a kísérő cselekvé
sek, érzések, motivációk, reakciók és gondolatok kuszaságában. Képzeljünk csak el egy 
kung antropológust, ahogy megkísérli értelmezni az amerikai pénzgazdaság gyakorlatát 
és hatásait egy olyan felvétel alapján, amely a helyi bankban készült.

Ilyen filmek, bármily meglepő, léteznek. Közéjük tartozik Ray Birdwhistell Microcultural 
Incidentsat 10Zoos (Mikrokultúrális kellemetlenségek 10 állatkertben, 1971) című filmje, 
amely a testbeszéd elemzésével foglalkozik. Birdwhistell, aki talán egyike a Barbara Pym 
regényeiben szereplő eszelős antropológusoknak, elhelyezett egy rejtett kamerát az ele
fántketrecek előtt tíz ország állatkertjében, hogy megfejtse azon viselkedésformák nem
zeti jellemzőit, amelyeket e vastagbőrű állatok etetésének szokásai tükröztek. Az ered- 
mény, egy illusztrált előadás filmkockaszámokkal a képernyő szélén, folyamatos vissza
játszásokkal és kimerevített filmkockákkal (köztük egy kisgyerekről, akit Jumbó össze
vissza nyálazott), és olyan frázisokkal, mint például: „Azoknak, akiket érdekel a proxemi-
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ka”; vagy „figyeljék meg, hogyan helyezi az apa gyermeke kezébe a mogyorót”, Birdw- 
histell fenntartja, hogy „egy négy másodperces jelenet elég információt hordoz egy 
egésznapos antropológia előadáshoz”. Filmje -  amely azon a feltételezésen alapszik, 
hogy egy népet képviselhet néhány tagja is -  bemutatja, hogy az olaszok maguk is esz
nek, mialatt az elefántokat etetik, a britek enyhén hivatalosan meghajolnak, a japánok 
tisztelettudó távolságot tartanak, az amerikaiakat könnyű szórakoztatni, és így tovább; 
más szóval olyan etnográfiai információkkal szolgál, amilyeneket tévékomikusoktól is 
megkaphatunk. Birdwhistell kifejezetten kapkodóvá válik, mikor eljut Indiába: arrafelé túl 
sokan élnek, nehéz válogatni közülük, mindamellett nem is tűnnek túl érdeklődőnek. A 
„szervezett mintavételről"-ről való alapos ismeretei ellenére egyértelműen nem tűnik fel 
neki, hogy India legtöbb részén egy elefánt sokkal kevésbé egzotikus, mint egy cocker 
spániel.

Birdwhistell szélsőséges eset, de több ezer órányi hasonló „tudományos” etnográfiai 
film létezik olyan archívumokban, mint a göttingeni Encyclopedia Cinematographica, ta
lán a Föld összes megmaradt törzséről, Dávid MacDougall szava\va\ a „természetes han
gok, szerkezetek és az események időtartamának hű tolmácsolásának szentelve” -  egy 
leírás, amely legjobban Andy Warhol Sleep (Alvás) című művére érvényes.(Egy közel
múltban készült holland film ötperces rögzített felvétellel kezdődött, amelyben egy férfi 
széles pengéjű késével csapkod, és percnyi megszakításokkal a következő négy mondat 
hangzik el: „íme, Ano. Ez az ő felesége."(Természetesen név nélkül.) „Maniókát ültetnek. 
Egy kunyhóban élnek közel a kis földjükhöz." Bevallom, soha nem találtam ki, mi követ
kezik ezután.)

Sok tudományágban -  beleértve mostanában magát az antropológiát is -  a „hű tolmá
csolás" teljes mértékben az éppen divatos stílus szeszélyeitől és az egyéni ízléstől függ. 
(Ahogy a fiktív és dokumentumfilmek mutatják: semmi sem kevésbé valóságos, mint a 
tegnap valószerűsége.) De az etnográfiai film, eltérően más filmektől, úgy gondol magá
ra, mint tudományra, és Heider szabályok egész rendszerét dolgozta ki. A valóság et
nográfiai filmen való megjelenítése a következőkön alapszik:

1. alapvető technikai jártasság;
2. a viselkedés minimális, szándékolatlan torzítása, befolyásolása(azaz a szereplők 

minimális kapcsolata a stábbal);
3. a viselkedés minimális szándékos torzítása (beállítás vagy az események rekonst

ruálása);
4. etnográfiai jelenlét (valójában Heider legradikálisabb pontja: a helyszínen ólálkodó 

filmes létének elismerése);
5. az idő torzításának és a folytonosság megszakításának minimalizálása abban a sor

rendben kell megjeleníteni, ahogyan történtek az események és ideális esetben ugyan
annyi ideig;.

6. a különböző torzítások teljes és pontos magyarázata, ill. értékelése a filmet kísérő 
nyomtatott anyagban;.

7. természetes szinkronhang (szembeállítva a filmzenével);.
8. a képi anyagnak megfelelő, nem félrevezető narráció;.
9. a viselkedés kultúrális és fizikai környezetben való értékelése;
10. egész alakok (az egész alakokat mutató hosszú felvételek célravezetőbbek, mint 

az arcról és más testrészekről készített közeli felvételek);
11. egész cselekvések (eleje, közepe, vége);
12. egész emberek (inkább egy vagy két ember és nem az „arctalan tömegek” hang- 

súlyozása);
13. etnográfiai megértés (szakmabeli segítségével);
14. a nyomtatott anyaggal alkotott teljes egység;
Ragaszkodva a szabályok többségéhez -  de nem mindegyikhez -  Timothy Asch az 

egyik legelismertebb „tudományos” filmes. Asch, akinek megnyilatkozásai szokatlanul 
őszinték, így ír: „Ambiciózus voltam. Olyan filmet akartam, amely értékes lett volna kuta
tási és oktatási szempontból egyaránt." (Nem egy álom a Citizen Kané elkészítéséről, 
de később etnográfiai filmesek, Rouch és Gardner kivételével, meglehetősen ritkán vagy 
soha nem tesznek említést terjedelmes írásaikban műfajon kívül eső filmekről. Nyilván
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valóan, tőlünk eltérően, nem járnak moziba. Asch álmai filmje: egy tudományos pirula, 
amely egy kicsit édesíthető, hogy a tömegek számára is fogyasztható legyen.)

A néhány ember cselekvésére irányított figyelem -  amely az antropológus kutatásához 
tartozik -  és a hosszú ideig önállóan működő kamera segítségével rögzített felvétel va
lószínűleg értékelhető lesz a kutatás számára. Ha hozzáadunk még egy pár távoli felvé
telt, csakúgy, mint egy forgatókönyvhöz köthető pár filmtekercset, a felvétel forrásmun
kaként is értékes lesz egy készülő filmhez, oktatási anyaghoz vagy tévéprodukcióhoz.

Asch legismertebb munkája az a huszonegy filmből álló, az Orinoco felső folyásánál 
élő yanomanokról készített sorozat, melyet Napoleon Chagnon antropológus segítségé
vel forgatott, s amely egy „hasznosítási táblázattal" együtt készült, ami a kulturális kuta
tást tíz kategóriába osztja és minden egyes film alkalmazhatóságát pontosan megjelöli. 
Félelmetes, ugyanakkor furcsán hiányos taxonómia: szociális szervezetek, rokonság, po
litikai szervezetek, konfliktus, szocializáció, nők, terepmunka, ökológia és létfenntartás, 
világkép és vallás, akkulturáció. (Más szavakkal egy világ gasztronómia, zene, törté
netek, szex, pihenés, álmok, pletykák, testdíszítés és öltözködés, furcsa események, ki 
csinyes bosszúságok és effélék nélkül.)

A táblázat azon feltételezése, hogy az emberi élet ilyen kis dobozokban tárolható, 
egyenértékű azzal az elképzeléssel, hogy bármely emberi tevékenység pontosan meg
jeleníthető hosszú jelenetekben és „egész alakokban". Ami még rosszabb, feltételez egy 
létező struktúrát, amelyhez minden adat igazodik, amelyik pedig mégsem, arról egysze
rűen nem vesz tudomást.

Chagnon felvett egy két és fél perces jelenetet, melyben egy yanomano férfi a felesé
gének fejét veri egy darab tűzifával. Együtt néztük James V. Neallel és feleségével arra 
gondolván, hogy talán használhatnánk a genetikáról(l) szóló készülő filmünkben. Hár
man férfiak megegyeztünk, hogy a jelenet túl zavarbaejtő lenne. Mrs. A/ea/azonban úgy 
látta, hogy ez tipikusan az oltalmazó férfiak szempontja, és azzal érvelt, hogy hasonló 
tapasztalattal bizonyára sok amerikai asszony rendelkezik. Egyetértünk, de ennek elle
nére úgy döntöttünk, hogy a jelenetet nem használjuk.

Asch és Chagnon filmje, a The Ax Fight (Fejsze harc, 1975) a kusza emberi élet értel
mezhető jelenségekre való darabolásának példája. A film öt részből áll. Az első egy vá- 
gatlan jelenet egy harcból, amely hirtelen tör ki egy yanomano faluban. A jelenet erősza
kosságának pontosan megfelel a felvétel módja: a kézben tartott kamera inog, a jelene
teket közel hozza, és előre-hátra ugrálva képes csak követni az eseményeket. A második 
részben a filmesek megvitatják a történteket, a képernyő fekete. Chagnon úgy véli, egy 
vérfertőző kapcsolat a harc előzménye. A harmadik részben egy szöveg fut a képernyőn, 
arról tájékoztatva bennünket, és ez némi megnyugvással tölt el, hogy az antropológus 
tévedett: a harc egy rokonsági konfliktus eredménye volt, mely egy asszony miatt robbant 
ki, akivel a szomszéd faluban méltatlanul bántak; ekkor jelennek meg az elengedhetetlen 
rokonsági táblázatok. A negyedik részben az eredeti jelenetet játsszák vissza a narrá
torral, és nyilak azonosítják a szereplőket és azok egymáshoz való viszonyát. Az ötödik 
rész az eredeti jelenet átdolgozott változata, kommentár nélkül, de a folytonosság miatt 
megvágva. A vágás súlyosan megsérti Heider szabályát, mely szerint az eseményeket 
abban a sorrendben kell megjeleníteni, amelyben előfordultak. Ahogy Bili Nichols knWkus 
rámutatott, az eredeti (folyamatos) jelenet azzal végződik, hogy a megkárosított asszony 
sértegeti a férfiakat; az elbeszélő változat az asszonnyal kezdődik és végződik, így az 
asszonyt mint provokátort tünteti fel. („Ilyenek a nők." -  jegyzi meg Nichols ironikusan.)

A nyitópercek felejthetetlen képet nyújtanak a közösségi erőszakról, tele osztályozha- 
tatlan adattal -  amit a filmes Jorge Preloran egy nép iránti „érzésnek” nevezett -  egy kép 
a yanomanokról, amely filmen máshol nem található. Nyilvánvaló, hogy a hirtelen indu
latot és az ugyanolyan hirtelen harci szándékot lehetetlen a kis nyilak és a rokonsági táb
lázatok alapján értelmezni. Csak elképzelni tudjuk azt a kusza, zavart elbeszélést, ami 
akkor született volna, ha a főnököt vagy a falu többi lakóját -  akik nem beszélnek a filmben
-  megkérték volna, meséljék el a történetet saját szempontjuk szerint, ha tudnánk valamit 
a korábbi történelmükről és arról, mi történt a harc után. Egyik érdekessége az etnográfiai 
filmnek -  ez minden kívülálló számára magától értetődő -  az, hogy a szigorúan tudo
mányos filmek gyakran sokkal kevesebb információt szolgáltatnak, mint sokat szidott 
„művészi” társaik, melyek igyekeznek elkerülni a használati táblázatokat.
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Esetleg ugyanazt az információt hordozzák. Olyan sok film készült a yanomanokról, 
hogy Párizsban, 1978-ban fesztivált rendeztek számukra. Ezek között szerepelt jónéhány 
Asch-Chagnon film, egy francia tévé dokumentumfilm, két film egy esőerdőkről szóló ju
goszláv tévésorozatból, egy kanadai film a Full Speed to Adventure (Teljes sebességgel 
a kaland felé) című sorozatból, mely két, a közösségben élő kanadai misszionáriusról 
szólt, egy japán tóvéfilm, három videó a New York-i avantgard művésztől, Juan Downey- 
tól, és egy vágatlan felvétel az 1960-as évek elejéről egy aranybánya-kutatónőről. A vá
laszték, melyet Heider „etnográfiai megértésnek” nevez, nyilvánvalóan nagy volt: tapasz
talt tudósoktól az átlagember házimozijába újonnan érkező tévéstábokig (csak néhányu- 
kat kísérték antropológusok).

Jan Sloan írt egy beszámolót a fesztiválról a Film Library Quarterly című folyóiratban, 
amelyben rámutat, hogy a források különbözősége ellenére a „kialakult képek meglepően 
hasonlóak voltak... Meglepő a filmek által szolgáltatott információk hasonlósága is. 
Ugyanazt a behatárolható témát dolgozza fel sok film újra meg újra...”

Az írott antropológia legutóbbi elemzése (Clifford Geertz, James Clifford és mások) 
megpróbálta érzékeltetni, hogy a józan, tudományos szakemberek ugyanúgy hajlanak 
bizonytalan általánosításokra, az adatok manipulálására, a részleges magyarázatokra 
és az uralkodó etnocentrizmusra, mint azok a lelkes amatőrök, akik útibeszámolókat ké
szítenek. Hasonlóképpen, mihelyt figyelmen kívül hagyjuk a stílusbeli különbségeket, 
egy kutatófilm és a Full Speed to Adventure valamely epizódja között az etnográfiai kü
lönbségek szinte észrevehetetlenek.

Az amatőr filmek valójában etnográfiailag gyakran gazdagabbak is. Vegyünk példának 
egy kimondottan „tudománytalan” filmet: a TheNuer^  970) címűt, Hilary Harrisés Georg 
Breidenbach alkotását, Róbert Gardner közreműködésével. Gardner Forest of Bliss (A 
boldogság erdeje, 1986) című filmjéig talán ez a szakemberek által leginkább gyűlölt film. 
Heider így írt róla: „Ez egyike a látványilag legszebb filmeknek, amelyet valaha készítet
tek. De a filmből szinte teljesen hiányzik az etnográfiai tisztesség. Ez alatt azt értem, hogy 
fő elvei a mozi esztétikájához kapcsolódnak, szerkesztése, vágása és a képek egymás 
mellé helyezése figyelmen kívül hagyja az etnográfiai valóságot.” Heider könyvében vé
gig a The Nuer\ használja klasszikus példaként arra, hogyan nem szabad etnográfiai fil
met készíteni.

A filmnek nincs története, az elbeszélés is csupán egy rövid interjú formájában van 
jelen és nincsenek benne teljességükben kifejtett, megmagyarázott események sem. A 
film nagy része gyorsan vágott felvételekből áll, különleges szépségekről, helyi zenével, 
hangokkal és fordítás nélküli beszéddel kísérve. Közelképek egymás után -  arcok, pipák, 
ékszerek, házak, korallok és felejthetetlen sorozatok ezekről a megdöbbentően meg
hosszabbított emberekről, amint egyszerűen sétálnak a porban és a ködben. A film nagy 
része egyszerűen a teheneket mutatja, amelyek a nuer életben központi szerepet kap
nak: közelképek a tehenek lábairól, fehér horpaszáról, orrlyukairól, szarvairól.

Bár ez az egyik legesztétikusabb film ebben a műfajban, tele van etnográfiai informá
cióval -  sokkal többel, mint egy olyan filmben, mint a The Ax Fight. Láthatjuk, milyenek 
a nuerek, mit készítenek, mit esznek, milyen a zenéjük, hogyan pihennek, milyen a test
művészetük, az építkezésük, hogyan halásznak, hogyan legeltetik a marhákat, milyen a 
növényzet, milyen betegségekben szenvednek, hogyan űznek ördögöt, milyen szellemi 
tulajdonaik vannak, és így tovább. Mindenekelőtt, mint egy olyan közösségről szóló ta
nulmány, amely alapvetően marhatartásból él, a film meglepő felfedezés a tehénről. Még 
egy gyakorlatlan szemű városlakó is azonnal meg tudja különböztetni a teheneket, mint 
egyéniségeket -  legalább annyira, ahogy a nuerek ismerik mindegyik személyes törté
netét. Egy történet, amely menyasszonyváltságon és rituális cserén keresztül kibogoz
hatatlanul összefonódik a saját történetükkel. Világossá válik a film során, miként lelhe
tünk tiszta szépségre a marhák közvetlen megfigyelésében, hogyan ismétlődik a horda 
alakja és szerkezete mindabban, amit a nuerek készítenek.

„A végső cél, amit az Etnográfusnak soha nem szabad szem elől tévesztenie -  írta 
Malinowski hatvan évvel ezelőtt híres müvében, amely ma már jóval túlfeszíti az etnog
ráfia kereteit - , röviden az, hogy megragadjuk a benszúlöttek látásmódját, az élethez 
való viszonyát, hogy megértsük a saját világáról alkotott saját képét." Természetesen az
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ideális lehetetlen -  ki tudna valaha valaki más szemével látni, még saját kultúráján belül 
is? Mégis a The Nuer ritkaságnak számít az etnográfiai filmek között: látni engedi azokat 
a dolgokat, amelyeket a nuerek látnak, de amelyeket legtöbbünk nem lát, és ami még a 
látványnál is fontosabb, ahogyan látunk: nem egész alakokat, hanem a beszédes rész
leteket. A film egyike azon kevés eseteknek, amikor az etnográfiai film olyan informáci
ókkal szolgál, amelyek az írott monográfiák lehetőségein túlmutatnak. Nem megfigyelt 
és elemzett adatok: fizikai és intellektuális látás van a filmben. Nem egy idegen látvány 
ismétlése, nem is a filmes önkifejezése, egészen pontosan: fordítási tevékenység, fogé
konyságuk olvasata és rögzítése a mi (film)nyelvünkre. A The Nuer, mint bármilyen film, 
a nuerek metaforája. A különbség az, hogy ez a film nem is akar tükör lenni.

Bili Nichols azt írta, hogy az etnográfiai film legfontosabb kérdése, hogy mit tegyünk 
az emberekkel. Ez igaz, de ez a kérdés azonnal felvet egy másikat: Mit tegyünk a filme
sekkel? Nanook szégyentelenül biflázott a kamerának, ilyen jeleneteket azóta is kivág
nak, hogy megőrizzék az illúziót, hogy a filmre vett események valódiak, nem pedig el
játszottak.

Dávidés Judith MacDougallfigyelemreméltóak az etnográfiai filmesek között, amiért 
saját jelenlétüket helyezték filmjeik középpontjába. Hovatovább hatásosan felforgatták a 
mindentudó narrátor uralmát, nem csupán azzal, hogy engedték a szereplőket beszélni
-  a 1960-as évek közepén ők vezették be a feliratozott párbeszédet - , hanem azzal, hogy 
filmjeik alapja a párbeszéd, a beszélgetés lett. Ennek három formája van: hétköznapi be
szélgetés az emberek között, amint azt a filmesek megfigyelik és felveszik, beszélgetés 
az emberek között a filmesek által kezdeményezett témáról, és párbeszéd a filmesek és 
az emberek között. Az, hogy MacDougallék beszélgetnek azokkal, akikről a filmet készí
tik, éppen elég radikális lépés a film-erdő ezen részén. Még azt is megengedik maguknak, 
hogy néha rájuk is vethessünk egypár pillantást, és egy meglepő pillanatban még azt is 
megmutatják, hogyan élnek, míg a filmet készítik. (Egy antropológus háza általában na
gyobb tabu, mint egy kiva belseje.) A témákat közbevetett feliratokkal -  többes szám első 
személyben -  vezetik be (”A következőt kérdezzük Lorangtól...”), és a megszakított alá- 
mondások szubjektivek ("Biztos voltam, hogy Lorang feleségei boldogok együtt"), néha 
beismerőek ("Nem nagyon érezzük, hogy haladnánk...”). Mikor nincs biztos információjuk 
vagy felvételük, készek ezt elismerni, mintsem megpróbálnák takargatni. A filmek -  na
gyon hatásosan -  vizuális párbeszédek a filmesek és a film alanyai között: minden pilla
natban pontosan tudjuk, hol áll Dávid MacDougall (az operatőr), s hála -  minden kétséget 
kizárva -  Judith MacDougall jelenlétének, filmjeik tele vannak beszélő, szabadon beszélő 
nőkkel.

Röviden , úgy tűnik, ők ketten erőfeszítés nélküli megoldást találtak az etnográfiai film 
politikai és morális dilemmáinak nagy részére. Goldschmidt műfajmeghatározásával el
lentétben MacDougallék azt veszik fel, amit az emberek egy stáb jelenlétében csinálnak. 
A folyamatnak azonban megvannak a maga korlátai: amit tesznek nem mindig érdekes.

Trilógiájukat, amely mindezt jól példázza, -  Lorang's Way (Lorang útja), A WifeAmong 
Wives (Feleség a feleségek között) és The Wedding Camels címmel -  az észak-kenyai 
turkanák között forgatták. A filmek középpontjában egy gazdag férfi családja áll: az első 
a családfőről, Lorang-ról szól, a második a feleségeivel beszélget, a harmadik a lány a 
esküvőjéhez kapcsolódó egyezkedésekkel foglalkozik. A film szinte egy percre sem 
hagyja el a család házát és csaknem hat órán keresztül nézünk és hallgatunk pénzről 
beszélő és panaszkodó embereket, (fíouch megjegyezte: „Sok mostanában készült di- 
rekt-típusú filmet elrontanak azzal, hogy elsősorban a filmezett emberek beszélnek.") Lo
rang egy Arthur Miller-i figura: egy self-made-man, akit elriasztanak semmirekellő fiai. De 
bármilyen drámai elem nélkül -  ez élet és nem színház - ,  egy olyan jellem, aki nem fej
lődik, nem lesz jobbá, s körülbelül az első fél óra után ugyanabból kapunk még többet. 
(A feleségek általában megismételnek mindent, amit férjük mond.) A film nem ad lehe
tőséget, hogy eldöntsük, vajon Lorang a turkanákat képviseli-e vagy csak általában az 
újgazdagokat.

Sok tekintetben a trilógia olyan, mint egy a legkevésbé szeretett rokonokkal eltöltött 
gyötrelmes este. Semmi kétség, ez pontos megjelenítése ennek a bizonyos családnak, 
de tekinthető-e etnográfiainak, ti. egy nép megjelenítésének? A filmből valójában nagyon
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keveset tudunk meg a turkanákról, kivétel ez alól a munka, a pénz és a házasság módja. 
Senki sem születik, nem lesz beteg vagy hal meg a filmben, nincsenek vallásos ceremó
niák, kevés az ének vagy evés-jelenet, a külvilággal való konfliktusra utalnak ugyan, de 
nem mutatják azokat, s bár jól ismerjük a családi házat, soha nem vagyunk tisztában 
vele, hogy hol vannak és mire készülnek a szomszédok. A család beszél és beszél... A 
rögzítés módja szokatlanul új, de nem oldja meg a műfaj örökös problémáit. Amikor pél
dául a filmben nincsenek személyek, ki beszél helyettük? (Általában a legrosszabb : a 
narrátor). S ha mégis felbukkan valaki, milyen mértékben képviselheti ő a csoportot?

A legtöbb etnográfiai film egyetlen eseményt dokumentál -  talán, amint Rouch sugallt 
azért, mert ezek az események a maguk készen kapott elrendezésében jelennek meg. 
Az ilyen dokumentálás felvet. Az írott etnográfia általánosításon alapszik: az etnográfus 
leírása, mondjuk egy kosárfonásról, olyan elegy, amely száz kosár elkészítésének meg
figyeléséből keletkezett. A filmre vett etnográfia csak specifikus tud lenni: egyedi és sa
játosan jellemző példája a kosárfonásnak. (Afilmkészítők interjúkban gyakran megemlítik 
a látottak és a „szokásos” közötti különbségeket, de soha -  legalábbis amennyire én tu
dom -  nem a filmben magában.) A filmre vett esemény megfejti a „hagyományos” társa
dalomról kialakult képet, amire az etnográfiai film épít, az írott monográfiától eltérő mó
don: a vég nélkül ismételt megismételhetetlen pillanattá válik, az időtlen hirtelen a törté
nelemben kap helyet, egy nép ábrázolása egy személy ábrázolásává válik; az etnográfia 
biográfia, archetípus, egyéni. (Egy olyan fércmű, mint a The Hunters sem kivétel: az 
összeillő jelenetek folytonosságára való igény az egész filmet átértékeli.)

Egy lehetséges megoldás -  s ez nem is olyan furcsa -  a szürrealizmus: felszínen meg- 
szakítottság, tökéletes egység a mélyben. Elképzelhetők olyan filmek, amelyek tudato
san (a The Hunters-tői eltérően) használnának kölönböző szereplőket az esemény kü
lönböző szakaszaiban, vagy ugyanazt a főszereplőt a különböző változatokban, esetleg 
a főszereplők egy stilizált, „mesterséges” jelenetet játszanak bennük. Filmek, amelyek, 
hogy egy népet megjelenítsenek, megbontják a dolgok természetes rendjét, hogy az 
részletesen ábrázolja az egyes embereket. (Vagy talán a Diskret Charme ofthe Bourge- 
oisie (A burzsoázia diszkrét bája) vagy a Hearl ofGlass (üvegszív) kevésbé stilizált vagy 
kevesebb információt közöl, mint a realizmus mostanában érvényes formái?)

A szürrealizmus hovatovább bevezette a véletlenen alapuló szépséget. Mégis, a mű
fajnak csak egyetlen szürrealista képviselője akadt: a sors iróniája, hogy éppen Jean Ro
uch, a valóság mozija megalapítójának személyében. (Mindjárt kínálkozik a párhuzam 
egy másik szürrealistával, a fotóújságírás mesterével, Henri Cartier-Bresson-nal.) A Ja
guár című film (az 1950-es években készült, de csak 1967-ben mutatták be) -  csak egy 
példát kiemelve a hatalmas mennyiségű munkásságából -  magán viseli az 1960-as évek 
francia új hullámának improvizatív bőségét -  és különböző egyéb Rouch-filmekben lát
ható képeket is tartalmaz. Képtelenség előre látni, mi fog történni a filmben, mivel az há
rom főhőst követ, akik Nigériából Ghánába utaznak, hogy munkát találjanak. A kalandok 
némelyike -  mint mikor az egyik férfi hivatásos fotós lesz -  képzelgésbe csap át. Ami a 
legfontosabb, a Jaguár a nem szinkronizált hang egyetlen újító felfedezése a műfajban. 
(Baldwin Spencer magával vitt egy Edison-fonográfot Ausztráliába 1901-ben, de ezek a 
lehetőségek ötven éven keresztül kihasználatlanok maradtak.) A filmet hang nélkül for
gatták, a hang (amit tíz évvel később rögzítettek) három férfié, akik a filmen látható cse
lekményt kommentálják: viccek vég nélküli hadarása, sértegetések, megjegyzések és 
jókedvű egyet nem értések, amelyek hatásosan megtörik az egyedüli narrátor/kívülálló 
általában nem vitatott tekintélyét.

Róbert Gardner a Deep Hearts (1978) és a Forest of Bliss (1987) című filmjeiben a 
szürrealizmus egy másik megoldását alkalmazta, hogy az egyedit általánossá változtas
sa: darabokra szedi az időt. A modern fizika egyidejűségét használva, átalakítja a meg
ismételhetetlen egyenesvonalú idejét a vég nélkül ismételt körkörös idejévé. Ez, termé
szetesen a század egyik legjelentősebb feladata volt: az egyidejűségen keresztül -  mon
tázs, kollázs, Pound képírásjel-módszere -  minden korszak jelenidejűvé válik. Ami egy
részt a nyugati lineáris idő kritikája, ugyanakkor kapocs a leghagyományosabb tár
sadalmat irányító mitikus idő felé. De ahol a modernisták megpróbálták az úgynevezett 
primitív művészet és szóbeli elbeszélések formai aspektusát és puszta erejét újra meg
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ragadni, Gardner egyedülállóan alkalmazta a modernizmus technikáját ahhoz, hogy be
mutassa a törzsit. A kör bezárult Gardnerrel; James Joyce jelenti számunkra Homérosz 
megértését.

A Deep Hearts a Nigériában élő bororo fulanik évi garawal ceremóniáját dolgozza fel. 
A nomád csoportok összegyűlnek egy helyen a sivatagban, ahol fiatal emberek válasz
tékosán csinosítják magukat, női ruhákat öltenek, nyolc napig táncolnak a napon, hogy 
a házasulandó fiatal nők láthassák őket, mindaddig, míg egy férfit ki nem választanak, 
mint a legerkölcsösebbet és legszebbet. A filmbeli néhány narratív mondat szerint a bo- 
rorók magukat „kiválasztott népnek" tartják (ki nem?), de fenyegetik őket „szomszédjaik, 
az új gondolatok, a betegség és szárazság". A „túlzott öntudat" és „ a tulajdonaik elvesz
tésétől való félelem” együtt teszi őket az „irigység könnyű prédájává". így el kell ásniuk 
szívüket magukban, mivel „ha egy szív mélyen van, senki sem láthatja, mit rejt".

Ha ez a csoportpszichológiai elemzés helytálló, akkor a bororók minden bizonnyal ol
vashatatlanok maradnak, különösen egy kívülálló számára. Minden a felszínen marad, 
csak a véletlen folytán látható, ami alatta van. Gardner válasza erre az áthatolhatatlan- 
ságra, az, hogy álommá, egy csillámló varázslattá változtatja azt. Az idő összezavarodik 
és az események folyton ismétlik magukat: táncoló férfiak, étkező emberek, táncoló fér
fiak, előkészületek a táncra stb. A búcsúceremóniáról a felvételeket a film vége felé, olyan 
jelenetek követik, amelyeket csaknem az elején láttunk,egy nőről, aki hatalmas lábpere
cét mossa a tánc előtt. A tánc alatt felvett hangok a tánc előkészítését ábrázoló jelenetek 
alatt hallhatók. Furcsa oldalképek láthatók hatalmas edényekből ontott tejről, ami Mo- 
holy-Nagy filmjeinek absztrakt geometriáját idézi.A Deep Hearts egy antropológustól lo
pott álom a garawal ceremóniáról, homályos emlék azokról az eseményekről, amelyek
nek Gardner nyolc napig tanúja lehetett a sivatagban. (Legközelebbi rokona a Chris Mar- 
ker Sans Soleil című filmjében látható visszapillantás-sorozat Bissau-Guineára.) De a 
tudománytól eltérően megoldás nélkül hagyja a talányait. Elbeszélésének utolsó sorai a 
műfaj legelvontabbjai közé tartoznak.

Ez az álom tehát egy bizonytalan társadalom beteljesületlen vágyainak kifejezésévé 
válik. Érdekes, hogy mi éppen, hogy csak megpillantjuk -  és csak távolról -  a verseny 
győztesét: egy tanulmány a vágyakozásról és nem az eredményekről. S az etnográfiai 
filmek között egyedülállóan -  ami úgy tűnik, mindent lefed, kivéve, amire az emberek va
lóban gondolnak (a pénzen kívül) -  a Deep Hearts az erotikus vágyakozás tanulmánya 
is: a férfiakkal szembenéző fiatal nők szűzies szelídsége, (a táncosokat egyikük válla 
felett láthatjuk), a női ruhába öltözött férfiak ön-érzékisége. Az idős nőknek, akik már nem 
vesznek részt az udvarlás-játékban, rituálisan sértegetni kell őket, és az öregek, az ön
maguk régi képét felidézve, kiválasztják a legszebbet.

A film kiemeli azt, ami máshol nyilvánvaló: az emberi életnek hatalmas területei vannak, 
amelyek értelmezésére tudományos módszerek nem alkalmasak és amelyekhez az et
nográfiai leírás mellett teret kell biztosítani a költészetnek: konkrét és érthető képek, ame
lyeket az intuíció és nem az előírás szervez, és amelyeknek mozgó alakjai -  a csillag
képekhez és az azok közötti pontokhoz hasonlóan -  megvalósítják a világ egy darabját.

Egyidejűség, az egymást átfedő és megzavaró hangbuborékok, a képek gyors egy
másutánisága, a véletlen és a tervezett hangok összevisszasága: minden modern mű
vészet egyben városi művészet is és minden film -  mivel e század szülötte -  egy városról 
alkotott kép. Mit kezdhetünk tehát az etnográfia alanyaival, akik kevés kivétellel a váro
sokon kívül élnek? Az antropológiai monográfia -  mint arra James Clifford rámutatott - , 
a pásztorköltemény 20. századi változata és írása meríthet -  ahogyan ezt meg is teszik
-  irodalmi műfaji elődeiktől. A film azonban rövid felvételeivel, mozgó kameraállásaival 
és változatos nézőpontjaival legalább annyira nem pásztori, mint maguk a filmesek. Hogy 
elvigyük a filmet a törzsek világába, vagy megtagadjuk ezen természetét -  mint azt a 
legtöbb etnográfiai filmes tette vagy valamilyen utat találunk a témához.

Trinh T. Mlnh-ha Naked Spaces: Living is Round (Csupasz terek: a lét körbenjár, 1985) 
című filmjében visszavezeti az etnográfiát az eredetéhez: egy figyelmes és intelligens 
kozmopolita utazó megfigyeléseihez. Témája Bachelard„tér-poétikája" egy tucat nyugat
afrikai etnikai csoport példáján keresztül. A film kényelmesen jár faluról falura, hangtól a 
csöndig, bámulva -  más szó nincs rá -  az embereket, táncaikat és az építészeti díszle
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teket. A filmet kísérő hanganyag részben helyi zene, részben három női narrátor törede
zett beszéde, akik egy adott pillanatban talán különböző nézőpontokat képviselnek, de 
máshol szerepeket cserélnek és egymás szavait is megismétlik. A szöveg a látottak egy 
kis részét magyarázza: a hangok említést tesznek néhány afrikai hiedelemről és törté
netről, idézetek hangzanak el a nyugati irodalomból és filozófiából Heideggertől Novali- 
son és Shakespeare-n keresztül Eluard-ig és elejtenek egy-két idétlen kijelentést, amit 
maga a film készítője írt. (Trin szerint a három narrátor kísérlet arra,hogy megdöntse az 
egyetlen hang uralmát, mégis -  politikai nézeteit ismerve -  különös, hogy egyetlen afrikai 
sem beszél a filmben. Ellentétben a merev álláspontot képviselőkkel -  (Walter Goldsch- 
midt: „Az etnográfiai filmes nem az önkifejezéssel foglalkozik...”) - ,  ami a filmet össze
tartja, az pontosan a szubjektivitása: ezek a különlegesen szép képek Afrikáról, a cse
csebecsékkel telezsúfolt zseniális elméleti szakember elméjén keresztül. Mégis, többet 
látunk benne, mint száz „tudományos” filmben.

A Forest of Bliss című filmjével Róbert Gardner városi környezetbe helyezte moder
nista érzékenységét, hozzátéve azonban, hogy egy egyedülállóan archaikus városi kör
nyezetbe. Az eredmény egy panorámás „város”film -  abban a szellemben, amely Paul 
Strand és Charles Sheeler Mannahatta (1921) és Walter Ruttmann Berlin: Symphony of 
ihe City (Berlin: A város szimfóniája, 1927) című filmekkel kezdődött és amelynek leg
utóbbi megtestesülése Wim Wenders Wings of Desire (A vágy szárnyai, 1987) című film
jének első fele. Mégis Gardner témájának természete,- Benáresz Indiában,- a szerző 
akarata ellenére is mítosszá változtatja a filmet.

Benáresz legalább 3000 éves, és a legrégibb folyamatosan lakott város a világon. Rá
adásul mindig ugyanaz az elsődleges szerepe volt, hiszen ezen a helyen égettek el vagy 
dobtak a Gangeszba naponta megszámlálhatatlan halottat, az élők pedig megtisztultak. 
A város szent részét a folyó mentén meglátogatni olyan, mintha Luxorban még mindig 
működő ízisz papokat látnánk. Nincs még egy város, amely ennyire tisztán a mitikus idő
ben élne.

Hasonlóan, a város maga is az evilágból a túlvilágba vezető út ikonográfiái megteste
sítője: bazárok labirintusa, a haldoklók számára templomok és házak, melyek a folyóhoz 
vezető lépcsőkre nyílnak (a lépcső egy szakaszán a halottakat elégetik), maga a széles 
folyó, amely mindannyiunkat megtisztít és a folyón túl a távolban látható másik part.

Ezek egyetemesen felismerhető szimbólumok, amelyekből Gardner az örökké ismé- 
telhetőség montázsát alkotta -  a többiekkel együtt a héja a menny és a föld között, dögevő 
kutyák, a hajók, amelyek a halottakat szállítják a túlpartra, a tisztító tűz, a tisztelet virágai. 
Egyrészt a halál mechanizmusának tanulmánya (Benáresz halottégető iparának szerve
zete), másrészt a hindu halálkép térképe -  szinte teljes mértékben ikonikus felvételeken 
megjelenítve. Minden bizonnyal a műfaj legpontosabban szerkesztett alkotása, az ismé
telt elemek fúgája, az a film, amelynek megdöbbentő hangzása fenntartja a kör-szerke- 
zetet, úgy, hogy egy jelenet természetes hangjait tovább viszi a következő jelenetbe -  
Gardner itt Godard, technikáját egy teljesen eltérő cél érdekében alkalmazta.

Gardner felszámolt minden verbális magyarázatot. Nincs elbeszélés, a párbeszéd 
sincs feliratozva, csupán egyetlen sor szerepel Yeats Upanishad-ioröí\ásábó\. A Forest 
of Bliss jobban, mint bármely más film, megerősíti a kívülálló szerepét. Mind a filmesnek, 
mind a nézőnek néznünk kell, ébernek kell lennünk, elfogadunk a zavart, levonnunk saját 
kísérleti következtetéseinket, párhuzamokat találunk saját tapasztalatainkkal. Az egzoti
kumokkal szembesülő utazók, mi is a halál előtt álló élőkhöz tartozunk.

Három különböző alkalommal jártam Benáreszben: érdekes, hogy ez, az etnográfiai 
filmek közül a legművészibb, elérte a tudósok utópikus utánzásvágyát, számomra, leg
alábbis más általam ismert filmekkel szemben, olyan, mintha ott lennék -  bár, termé
szetesen egy kétdimenziós térben csak két érzékkel. Ez azzal magyarázható, hogy a film 
központjába a meg nem értést helyezi: az emberek nem értik az isteneket, az élők nem 
értik a halottakat, a felvilágosulatlanok nem értik a boldogokat, a nyugat nem érti a keletet, 
egy adott kultúra nem érti a másikat. A hinduizmusban az egyén megpróbálja áthidalni 
a szakadékot az imádság elsődleges formáján keresztül -  darshana: a látással - ,  a sze
mek szó szerint elindulnak, hogy megérintsék az isteneket. Bár nem merem állítani, hogy 
a Forest of Bliss vallásos élmény; függ az ikonikus jelek hasonló szemlélésétől is: egy
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kívülállóban (aki visszautasítja, hogy beavatott legyen) kialakult kép az élet-halál körfor
gásából Benáreszen keresztül.

Szükségtelen mondanom, hogy a film megőrjítette a tudósokat. A Society of Visual Ant- 
ropologists egy vitasorozatot indított ellene, tele a következőkhöz hasonló megjegyzé
sekkel: „A technológia elhagyta a tiszta képzeletet és az antropológusoknak is így kellene 
tenniük.” (Ugyanez az író hozzáteszi, hogy egy egészségügyi tisztviselővel készített 
interjú a hullák folyóba dobása által okozott egészségügyi problémákról, informatí
vabb lett volna.)

Ezek azok az emberek,akik az Anna Karenináná\ jobban kedvelik a rokonsági táblá
zatot, azonban filmjeikben az időbeli egyenesvonalúságra való törekvés, mint fő jellem
zőjük, mindig lehetetlenné fogja tenni az emberi viselkedés általánosítását. Csupán a 
gondosan kidolgozott metafora és a komplex esztétikai struktúrák képesek az emberi ter
mészet és események legalapvetőbb formáinak ábrázolására: a tiszta képzelet alakjai 
mindig hátrahagyják a technológiát.

Szinte minden etnográfiai filmes megjegyezte már, hogy a műfaj több évtizedes tapasz
talat után még most is gyerekcipőben jár. Nehéz ennek ellentmondani. A legutóbbi filmek, 
amelyeket a nem régen rendezett Margaret Mead Filmfesztiválra (New York) válogattak, 
általában ugyanolyanok voltak: minden filmnek volt narrátora, sokuk még mindig mintha 
lassú felfogású gyerekekhez szólna. „Ez a rizsfőzés. A rizs földjeiken nő.” A filmek álta
lában még mindig ehhez hasonló mondatokkal kezdődnek: „Ez Afrika szíve.” Még mindig 
vannak elképzelhetetlenül soviniszta pillanatok, mikor a narrátor elmagyarázza: 
„Ezeknek a falusi gyerekeknek kevés játékuk van, mégis boldogok...” vagy mikor egy 
brit filmben a hatalmas indiai Kumbh Méla fesztiválról, a különböző templomok szel
lemi vezetőit püspöknek, abbénak és diakónusnak nevezik, mintha egy canterbury-i 
teapartiról lenne szó.

Néhány dolog megváltozott. Hála az új, magas fényérzékenységű filmeknek, sok kü
lönleges éjszakai jelenet látható, melyeket csak tüzek és gyertyák világítanak meg. A nyu
gat hatásait nem rejtik el: egyik jelenetben egy transzban levő sámán abbahagyta az 
éneklést, hogy megfordítsa a kazettáját, és érdekes volt látni, hányán hordanak ugyan
olyan idétlen angol szlogenekkel díszített pólót a világ legkülönbözőbb pontjain. Szinte 
kivétel nélkül mindegyik film szinkronhangot és feliratozott párbeszédeket használt, a 
helybeliek beszédének rögzítése is általánosan jellemző volt.

A legérdekesebb film, amit a fesztiválon láttam, a Zulay, Facing the 21 st Century (Zulay, 
szemközt a 21. századdal, 1989) című, Jorge és Mabei Preloran produkciója volt. A nagy
film hosszúságú alkotás egyetlen párbeszédből áll a filmesek és Zulay között. Zulay, Ota- 
valo-ból, Ecuadorból való asszony, aki Los Angelesbe költözik a filmesekkel, segít nekik 
a közösségéről szóló film összeállításban. Az otavalenók makacsul ragaszkodnak szo
kásaikhoz, viseletükhöz, azzal együtt,hogy szőtteseiket árulva -  melyeket a legnagyobb 
jóindulattal is csak turista-művészetnek nevezhetünk -  bejárják az egész világot. A film 
két helyszín között mozog: Zulay családja a kamerának beszél, hogy üzenetet küldhes- 
sen az asszonyoknak, másrészt megörökíti Zulay reakcióját, amikor Los Angelesben 
megnézi egyrészt rögzíti,amint... Zulay hagyományos öltözetben a Flinstone család mel
lett Marinelandban... az otavalenók mexikói charros-nak öltöznek, hatalmas sombrerók- 
kal táncukra készülnek. Egy etnográfiai filmről lévén szó, meglepő és mégis teljesen ter
mészetesnek tűnik, hogy a filmesek megbeszélik saját életüket Zulay-val: mint kivándo
rolt argentinok, legtöbbet még mindig Argentínában dolgoznak, vagyis ők is két kultúra 
között hánykódnak. A film tisztán Rouche és néha kicsit több annál: a szereplők kölcsön
ösen kommunikálnak a filmesekkel, de ez nem a „kulturális jelenlét” rögzítésének egy 
része, hanem egyszerű beszélgetés egy másik emberrel, miközben rengeteget tudunk 
meg Otavaloról is, és mindez hétköznapi beszélgetéseken keresztül jelenik meg.

A film egy összetett metaforával végződik: Zulay Los Angelesben, hagyományos öltö
zetben néz meg egy üzenetet édesanyjától, aki ugyanolyan ruhát visel Otavaloban, mint 
ő. Az anyja azt mondja, jobb lenne, ha nem térne vissza, Zulay könnyekre fakad. A filme
sek megkérdezik, hogy mihez fog kezdeni. Zulay sírva válaszol: „Nem tudom.” A film meg
szüntetett távolságokat és újakat épített helyettük: a film Zulay eszköze az anyjával való 
kapcsolattartásra és ez az oka kiűzetésének is a Paradicsomból. Azzal, hogy Los Ange
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lesbe ment, hogy a filmen dolgozzon, átlépett a kamera másik oldalára és bár ő a tükör
kép, amit a kamera lát, eredeti helyére soha nem térhet vissza.

Lehetetlen elválasztani az etnográfiai film következő lehetséges állomását szereplői
nek sorsától, ami néhányuknak megsemmisülés, a többieknek hatalmas kulturális válto
zás. Volt egy pillanat egy nemrég készült filmben -  Howard Reid The Shaman and his 
Apprentice (A sámán és tanítványa, 1989) című filmjében, mely számomra egy hirtelen 
vetett pillantás volt mindarra, ami eddig hiányzott ebből a műfajból és amit a jövő század 
elhozhat számára: mikor a filmtechnológiát többé nem a nyugati világ uralja, mikor a meg
figyeltek megfigyelőkké válnak, mikor az etnográfia közösségi önábrázolássá válik, olyan 
bonyolultan, mint önmagunk bármilyen megjelenítése, mikor az erotika mint kifejezés és 
nem rosszallás jelenhet meg, mikor végre csak ők beszélnek.

A film egy Jósé nevű gyógyítót követ a yamunawa népből a perui Amazonasz vidékéről, 
aki tanít és tudományába beavat egy fiatal fiút, Caracát. Az egyik jelenetben Jósé először 
viszi Caracát a legközelebbi nagyvárosba. Az úttal egyetlen célja van: elmenni a helyi 
moziba, ahol a fiú fontos dolgokat tanulhat meg a gyógyításról: „A mozi -  magyarázza 
Jósé -  pontosan olyan mint a haldokló beteg emberek látomásai.”

Danó Orsolya fordítása

HUNGARO
1995. október 25-28.

A Budapesti Nemzetközi Vásárközpont D pavilonjában 
immár harmadízben sorra kerülő III. Nemzetközi Oktatási, 
Oktatástechnikai és Képzési Szakvásár bevált fogalommá 
vált a hazai tanárok és oktatók, gyártók és forgalmazók, 
oktatásirányítók és iskolafenntartók körében egyaránt. A 
kétévenként megrendezett vásár és a hozzá kapcsolódó 
bemutatók, konferenciák olyan fórumot jelentenek az ok
tatás és képzés területén, amely a klasszikus taneszkö
zöktől a legkorszerűbb technikai vívmányokig, a tudomá
nyos eredményektől a gyakorlati tapasztalatokig a szakte
rület teljes tárházát kínálja a hozzáértő szak és érdeklődő 
nagyközönség számára.

A HUNGARODIDACT ‘95 szakvásáron várhatóan közel 
150 hazai és külföldi kiállító mutatja be legújabb eszkö
zeit, anyagait és szolgáltatásait, míg a BNV Konferencia- 
központjában a rendezvényhez kapcsolódó konferencián 
a táblarendszerektől a multimédiáig, a kisgyermekkori ok
tatás eszközhasználatától a távoktatásig gazdag tematikai 
csoportosításban mintegy 60 előadás hangzik majd el. A 
negyedik napon kerül sor az iskolai foto- és videopá- 
lyázatok, valamint az I. Országos Névjegy Pályázat ered
ményhirdetésére.

A naponta 10 és 18 óra között nyitva tartó négynapos 
vásárt a HUNGEXPO Rt. és a német DURMA Messe 
Stuttgart International, a háromnapos konferenciát a 
HUNDIDAC Szövetség szervezi.

A 10 főnél nagyobb létszámú, tanári kísérettel szervezett iskolai 
csoportok belépése díjtalan.

További felvilágosítással szolgál:
• Kiállítás témakörben: H U N G E X P O  Rt

- T e l  : 263-6077 , Fax: 263-6435
• Konferencia témakörben: H U N D ID A C  Szövetség

- T e l . :  138-2935, Fax: 138-2414
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Az afrikai tallenszik 
személyiségképe

BRIAN MORRIS

Míg az amerikai antropológiát Radcliff-Brownnak és Malinowskinak köszönhetően 
erősen befolyásolta a pszichoanalízis elmélete, Nagy-Britanniában ez egészen 
másként alakult. Itt egy durkheimiánus hagyomány alakult ki, amely hajlamos volt 
a pszichológiát fenntartással és gyanakvással, sőt ellenségesen kezelni, loan 
Lewis írja, hogy a brit szociálantropológusok „fóbiásan reagálnak” a pszichoana
lízisre, a pszichológiára. Beszámol arról az elmúlt három-négy évtizedben lezajlott 
folyamatról is, melynek során ezek az elméletek „távoli birodalmakká” váltak a brit 
tudósok többsége számára. A pszichológia és a pszichoanalízis tabuvá, „tiltott 
gyümölccsé” válásáról beszél, s ezzel az antropológusok közül csak néhány 
merész elme mert szembeszegülni. Közülük az egyik legjelentősebb Meyer Fortes 
volt, aki megkísérelte áthidalni a szakadékot a pszichoanalitikus elmélet és az 
antropológiai tudományok között.

Fortes Dél-Afrikában, egy fokföldi faluban született, egy orosz zsidó házaspár legidő
sebb fiaként, akik a pogromok elől menekültek ide Európából a századforduló idején. For
tes már gyermekként három nyelvet beszélt: a jiddist, az angolt és az afrikaanst; később 
megtanult latinul, németül és franciául is. A doktorátus megszerzése után Londonba 
ment, és az 1930-as évek elején rövid ideig egy kelet-londoni nevelési tanácsadónál dol
gozott pszichológusként. 1934 és 1938 között terepmunkát végzett Észak-Ghana tallen- 
szi törzseinek körében. Az eredmény egy sor, a tallenszikről szóló monográfia és tanul
mány lett (1945, 1949,1970), amelyek a század legmaradandóbb etnográfiai teljesítmé
nyei közé tartoznak, és Fortest a legjelentősebb etnográfusok, Boas, Malinowski és 
Evans-Pritchard közé emelik.. Bár Fortes elméletalkotása a Radcliff-Brown által megfo
galmazott strukturalista-funkcionalista paradigmába illeszkedik, munkáiban az individu
ális és pszichológiai kérdések, valamint a társadalmi struktúra összefüggéseivel is fog
lalkozik. Ennél fogva írásinak lényeges aspektusa -  mint Horton megjegyezte -  a „szo
ciálpszichológia”. Ami főként a tallenszi vallásról írott klasszikus esszéjében (1959) 
szembeszökő, a pszichoanalitikus hangsúly pedig későbbi munkáiban válik még egyér
telműbbé.

A tallenszi vallás középpontjában az ősök szelleme áll, akiket „atyákként” vagy „ősa
tyákként" emlegetnek. Ezek azok a meghatározó természetfölötti erők, amelyek hitük 
szerint az emberi létezést irányítják, és minthogy szentélyeik az élők otthonaiban és te
lepülésein találhatók, szerves részét képezik a tallenszi társadalmi rendszernek. Bár a 
tallenszik szerint mindenek forrása a Menny (Naawun), ennek a „lénynek” nincsenek 
szentélyei vagy mítoszai. Sőt, több afrikai közösséggel ellentétben a bűbáj és a varázslat, 
valamint a bozótszellemekben és kísértetekben való hit csupán marginálisan van jelen 
a tallenszi mitikus gondolkodás rendszerében. Őseik szellemei azok, akik társadalmi je
lentőséggel bírnak, és mint Fortes írja: „Minden fontos tevékenység és minden jelentős 
társadalmi viszonylat az ősök kultuszában fejeződik ki, és az által szankcionált.” „ Az ősök 
folyamatosan részt vesznek az élők ügyeiben, és oly módon érzékeltetik erejüket, hogy 
balszerencsével sújtják, vagy akár le is mészárolják leszármazottaikat. A tallenszik a bün
tetést, amely az ősök elhanyagolásának, vagy a nemzetségi normák megsértésének kö
vetkezménye, méltányosnak tartják. Az „atyák” nem az általános értelemben vett erköl-
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csők megsértésével -  mint például lopás vagy házasságtörés hanem a nemzetségen 
belüli jóviszony törvényeinek áthágásával foglalkoznak.

Amit az ősök megkövetelnek, írja Fortes, és amit a fájdalmas haláltól való félelem tesz 
„hatályossá”, az az elemi morális axiómával való összhang a társadalom követelménye
inek teljesítésében. így Fortes azt állítja, hogy a tallenszik és atyáik szelleme egymást 
kiegészítő ellentétekként egyazon erkölcsi univerzumba tartoznak, amelyben az áldozati 
rítusok szolgálnak összekötő kapocsként. Akárcsak Freud, Fortes is alapvetőnek tartotta 
a vérségi kötelék tényeit -  különösen azt, ahogyan ezek a szülő-gyermek kapcsolatokhoz 
viszonyulnak; és ezeket döntő fontosságúnak tartotta a tallenszi társadalmi élet megér
téséhez. A tallenszi ősök, írta, „lényegében a szülőkre ráruházott törvényes hatalom pro
jekciói”. Fortes elemzése a tallenszik vallási felfogásáról kísérletet tesz arra, hogy túllép
jen a neodurkheimiánus funkcionalista leíráson.

A pszichoanalitikus elmélet fontosságát hangsúlyozva azt állítja, hogy a középpontba 
az elsődleges törzsi kapcsolatokat kell állítani. így ír: „Amint a végső elemzésből kiderül, 
a tallensziknél a szokásokat összekötő erő az ősök kultuszán alapszik, ennek kulcsa pe
dig családi és nemzetségi rendszerükben rejlik." „Fortes arra is gondot fordít, hogy a funk
cionalista etnográfia ne tegye számunkra lehetetlenné, hogy „lássuk, a rítust vagy hitet 
miként alkalmazzák férfiak és nők életük szabályozására.” így tehát fontos, hogy a vallási 
eszméket ne csupán a társadalmi kapcsolatok, hanem a személyes történet összefüg
géseibe is behelyezzük. Fortes a tallenszi vallásról írott fontos tanulmányában ennek a 
közösségnek a hiedelmeit két, a nyugati kultúrából vett analitikus paradigmával értelmezi: 
ezek pedig az Oidipusz és a Jób-mítosz.

Oidipusz mítoszának középpontjában a sors vagy végzet fogalma áll. Fortes szerint a 
tallenszi kultúrában ennek a prenatális (születést megelőző) sors (yin) képzete felel meg. 
Nemsokkal a gyermek születése után az apa egy jövendőmondó segítségével megálla
pítja, hogy az ősatyák mely csoportja kívánja védelme alá venni az újszülöttet. így minden 
tallenszinek van egy védőszelleme, aki -  kegyesen vagy gonoszul -  őrködik az élete fö
lött. Egy ember sorsa tehát abból áll, hogy „az ősök egy meghatározott csoportja önszán
tából felügyeletet gyakorol életciklusa fölött.” Ha a sorsa kegyes, az ember élete sikeres 
lesz; és ha férfi, elérheti a teljes személyiséget. A gonosz prenatális végzetet, amely ne
gatívan befolyásolhatja az egyén életét, esetenként ki kell engesztelni vagy el kell űzni. 
Ezek a hiedelmek nemcsak hogy felismerik az emberi élet individuális voltát -  a tallenszik 
igen élesen látják a személyiségben és a jellemben rejlő egyéni különbségeket - , de bal- 
szerencse esetén legitim igazolásként is szolgálnak. így az egyént és rokonait megsza
badítják a felelősségtől, és a balszerencse vagy szenvedés miatti bűntudattól. Ennek 
eredménye, mint Fortes írja, hogy „a tallenszik képesek felelősséget vállalni életük sze
mélyes síkján a jóért és rosszért anélkül, hogy beteges bűntudatot éreznének „. Termé
szetesen fontos megjegyezni, hogy a görögök személytelen végzet, illetve sors képze
tével ellentétben, a tallenszik prenatális végzetről alkotott fogalmába beletartoznak olyan 
személyes erők is, amelyekre társadalmi viszonyokat lehet alapozni.

Jób paradigmáját Fortes állítása szerint az ősök szellemei képviselik, akik „féltékeny 
őrzői a legmagasabb erkölcsi értékeknek ”. Alapvető értékek ezek, amelyeket a gyermeki 
jámborsággal és a nemzetségen belüli békével, jó viszonnyal társítanak. Ebből Fortes 
arra a következtetésre jut, hogy az ősők kultusza a tallenszik között valójában a hiedel
mek és szokások intézményesített rendszere, amelynek keretei közt az emberek képe
sek felelősséget vállalni azért, ami történik velük, de nem vádolhatóak, ha kudarcot val
lanak életük irányításában.

Ám Fortes az ősök kultuszának nem csupán a tallenszi nemzettségi struktúrával, ha
nem az emberi személyiségről alkotott fogalmakkal való kapcsolatát is kutatta. Mert min- 
tahogy Goody írja Fortes klasszikus tanulmányának bevezetőjében, az utóbbi tudós egy 
„szereplés-orientált strukturál-funkcionalistát” mutat be nekünk. Mint más durkheimiánus 
szociológusnak, Fortesnek is központi problémája az individuum és a társadalom közti 
kapcsolat, ám ő mentes attól a rideg dualizmustól, amely a korábbi tudósok és kortársai
-  mint W hite- munkáit áthatja, s ezt a kapcsolatot lényegében dialektikusnak látja. Bár 
hangsúlyozza azt a tényt, hogy az ember lényegében társas lény és a személyiség fej
lődése társadalmi folyamat, ebben a folyamatban az individuum a legfontosabb össze
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kötő erő. Mint írja: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt az elvet, hogy a családi és nem
zetségi státusz minden helyzetben elkerülhetetlenül determinálja a személyiséget. A sze
mély az egyéniség és a társadalmi struktúra dialektikus kölcsönhatásából bontakozik ki.”,, 
Mauss személyről alkotott koncepcióját továbbfejlesztve Fortes -  kiváló rálátásról tanúskod
va -  bemutatta, hogy a tallenszik ezen képzete hogyan foglal magába egy összetett folya
matot, amely a társadalmi élet sok különböző aspektusával vált eggyé. A tallenszik fogalmát 
a személyről a következő kivonatban foglalta össze: „Egy személy (személyiségétől eltérő
en) a tallenszi gondolkodásban egy összetett szociálpszichológiai entitás. Alapelemei a test, 
az élet és a lélek, amelyek a születéskor kerülnek napvilágra. Ezekhez még hozzájárul az 
identitás, ami az ősökben és a végzet által uralt tettekben gyökerezik. S ahogy ezek nö
vekszenek az életciklus folyamán, úgy nő és fejlődik a személyiség. Ám a személyiséget 
nem tekintik teljesnek és beteljesítettnek addig, amíg az utódlás nincs biztosítva. Ezért 
a férfinak élő gyermekei kell hogy legyenek -  de legalábbis egy fia -  ahhoz, hogy majdan 
„ősatyává” válhasson.

Fortes megjegyzi, hogy a tallenszik tartózkodnak a metafizikai exegézistől, és kultúrá
jukat -  mint más afrikai kultúrát is -  egy alapvető realizmus hatja át. Elméleteik és hie
delmeik az emberről hallgatólagosak,így ezeket elemzésen keresztül kell kikövetkeztetni. 
A tallenszik felismerik az eleven dolgok (bon vor=bon: dolog; vor:élő) kategóriáját, ame
lyeknek az ősatyákkal és más misztikus erőkkel (amelyeket gyakran élőként emleget
nek) ellentétben testük (nengbin) és lélegzetük (voh em) van. Ez utóbbi inkább kifejezés
nek, semmint az élet forrásának tekinthető. Az élő emberi lény (nisaaf) vagy személy (nit) 
fel van ruházva lélekkel (s/V) is, amit nem azonosítanak a lélegzettel, és nem hozzák ösz- 
szefüggésbe az árnyakkal. A sii nem azonos az élettel. A lélek mindig az élő személy 
integrált része, de úgy tűnik -  paradox módon -, önálló életet él. Elhagyhatja a testet, 
amikor az alszik, és megjelenhet másvalaki álmában; valamint ki van téve mágikus sé
rüléseknek. Az egyéniség személyes tárgyai, mint mondják, át vannak itatva a tulajdonos 
siijével. Bizonyos összefüggésekben meghatározott állatoknak is lelket tulajdonítanak -  
mint például a szent krokodilusoknak, amelyeket az ősökkel társítanak s így személy
nek tekintik őket. A tallensziknek szintén van képzetük az énről (meng), amely szoros 
kapcsolatban áll a lélekkel. A személyes tulajdonról úgy beszélnek, mint u meng bon,

át tárgya. Ami lényegében a halállal elvész, az a lélek, a sii, vagy mégin- 
elszakad a kötelék a sii és a test között. Ám a személyiséget a tallenzsik 

társadalmi folyamatnak tekintik, amelyeket lényegében a politikai-rituális hivatalok eléré
sével -  mint például a főnök (naam), a föld őre (tendaana) és az ősatyává válás -  kap
csolnak össze. így nemcsak a gyermekeket és a szellemi fogyatékosokat nem tekintik 
személynek a szó teljes értelmében, hanem a nők is egész életükben jogi és rituális ki
sebbségben maradnak. Úgy tűnik, írja Fortes, hogy a nők „soha nem érhetik el azt a teljes 
személyiséget, amit egy férfi elérhet, különösen ha az idősebb lesz, vagy valamilyen ri
tuális, illetve politikai hivatalt tölt be. A tallenszik számára a teljes személy ideálját termé
szetesen a felnőtt férfi jelenti, aki idős kort ért meg, tekintélyre tett szert a nemzetségben, 
és vannak férfi leszármazottai”.

A tallenzsi gondolkodásra és szokásokra jellemző, hogy a teljes személyiség csak az 
életút fokozatain keresztül érhető el, középpontjában pedig a vének állnak, akikből halá
luk után „ősatya” lesz. A személyiség valódiságát utólag állapítják meg az ősök között 
betöltött státusz alapján.

G.H. Mead, Hallowel és Goffman távlatait világosan követve, Fortes elemzése a tal- 
lenszikről meggyőzően mutatja be, hogy a személyről alkotott fogalmat jelentősen ala
kítják kulturális és társadalmi tényezők.

Susan Ducker-Brown jegyzi le, hogy mintegy harminc évvel Fortes után terepmunkára 
ment Észak-Ghánába. Etnográfiai kutatásaihoz felkereste egy helyi falu főnökét. Emlék
szik, hogy az interjú közepén a főnök megállt, és bosszankodva nézett rá. „Minden eddigi 
kérdésére megvan a válasz egy könyvben -  mondta. -  The web of Clanship a címe, és 
a tongoi általános iskolában megtalálhatja. Van benne egy kép az íróról. Nem tudom az 
igazi nevét, de Sulim'ing Talengának (Tallensi Fehérember) hívjuk.” ,,

Mint etnográfus, ennél nagyobb elismerést nem kaphatott volna Fortes.
Fortes tallenszikről írott tanulmányával kapcsolatban néhány általános megfigyelést 

tehetünk. Először is a tallenszik, bár felismerik, hogy az állatok nem személyek (Niriba), 
valamint hogy a személyek és állatok, mint élők, különböznek a halottaktól és az ősök

vagyis az o sa 
kább: a halálla
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szellemétől (Kpeem), mégsem határolják el élesen egymástól a lények e három birodal
mát: az állatokét, az emberekét és az „ősatyákét”. Az utóbbiaknak, más misztikus hatal
makkal együtt, az élettel analóg erőket, képességeket tulajdonítanak, és gyakran Bon- 
voya-ként (élő dolog) említik őket. Ám ezeknek nincs Novor-uk, ami a lélegzetben mani
fesztálódott életet, vagyis a biológiai életet jelenti. Ehhez hasonlóan -  bár azokat nem 
tekintik embernek- bizonyos állatoknak vannak olyan tulajdonságai és képességei, ame
lyek potenciálisan emberiesíthetővé teszik őket; néhány nagyragadozónak és antilopnak 
lelket (sii) is tulajdonítanak. így, ha megölik ezeket, bizonyos rítusokat kell végrehajtani, 
nehogy „lelkűk” mágikusan veszélyessé váljon.

Másodszor, Fortes hangsúlyozza az ember összetett természetét, valamint a döntő 
különbségeket az individuum, az én és a személy között. Egy élőlény testből (Nengbin) 
és lélegzetből (Vohem) áll. Az ember olyan élőlény, amelynek lelke (sii) is van, amely az 
ént képzi. A sii fogalma közelebb áll a görög pszichéhez, mint a „lélekhez”, mondja Fortes, 
és az egyéniség „ikreként” emlegetik. Nem azonosítják a szellemmel (Kok), és bár egy 
individuum szerves része, úgy tekintik, mint ami saját realitással bír. Mint mondják, alvás 
közben elmehet, és megjelenhet valaki másnak az álmában. Sebezhető a misztikus tá
madásokkal szemben, s védelemre szorul. Rendkívül fontos a tallenszik számára, hogy 
a siinek lakóhelyre van szüksége, vagyis meg kell testesülnie az emberben. Születéskor 
az ember lelke az, ami a Nawuun előtt beszél, s így, mielőtt elküldik, hogy csatlakozzon 
a gyermek testéhez, determinálja az individuum sorsát. Fortes a Nit, személy fogalmát 
hangsúlyozva feltételezi, hogy az emberi populációt társadalmi rendszerek tartalmazzák. 
S mint mondtuk, csak a nemzetségen belül utódokkal rendelkező férfi válhat teljes sze
mélyiséggé, „ősatyává”. De Fortes sehol nem állítja, hogy a szellemeket egyenlőnek te
kinthetjük a lélekkel (sii).

Harmadszor, mint Horton is rámutatott, Nigéria kalabari és yoruba népeivel összeha
sonlítva a tallenszi társadalom kevés teret enged az individualizmusnak, és nagyon erős 
hangsúlyt helyez a kollektivizmusra és státusokra. A társadalmi státus és személyiség 
eléréséhez kulcsfontosságú, hogy a személy lelkét (sii) az ősök szellemei -  a társadalmi 
rend őrzői -  támogassák. „Ha a férfi kegyes sorsot kap -  írja Fortes -  és jó viszonyt tart 
fenn az ősökkel és más természetfeletti erőkkel, gyermekei és unokái lesznek, egész
ségben és jólétben élhet, magas kort érhet meg, és tekintélyre tehet szert mielőtt elviszi 
a halál. Ez jelenti a személyiség tetőpontját.” így paradox módon a személyiség tesztje 
a halál módja, a valódi személyiséget pedig visszamenőleg értékelik.

„Csak egy teljes személyiség alkalmas arra, hogy őssé váljon”, mégpedig, mint Fortes 
rámutat, tekintet nélkül egyéniségére, természetére. Fortes hangsúlyozza, hogy a tallen
szi kultúrából egy olyan elemi realizmus következik, amely valamennyi, az ember életét 
befolyásoló -  misztikus és materiális -  kényszer súlypontját a személyen kívülre helyezi: 
a föld, az ősök és a végzet mitikus erőibe, valamint a vérségi meghatározottságba. így 
a személyiség lényegében kifelé orientált, és az éntudat középpontjában inkább a morál, 
nem pedig az idioszinkretikus individuum áll. Érdemes megjegyezni, hogy Fortes írása
iban nem említi a templomokat vagy az „életerő" fogalmát.

Varró Zsuzsa fordítása

I
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Az antropológia 
mint kultúrkritika

GEORGE E. MARCUS -  MICHAEL M. J. FISCHER

A 20. századi antropológia egészen más, mint amilyen a 19. század közepén és 
végén volt. Az idő tájt, mint a Nyugat tudományának virágzó ágát, a társadalmi 
haladás eszméivel átitatott korban az Ember általános tudományának és az egyre 
magasabb fokú racionalitás felé haladó hosszú emberi evolúciót kormányzó 
társadalmi törvények felfedezésének a reménye hatotta át. Az antropológia mai 
szakterületei -  archeológia, biológiai antropológia, szocio-kulturális antropológia
-  akkor még összefonódtak az egyes antropológusok munkáiban, akik a múlt- és 
jelenbeli emberi sokféleség skáláján levő adatok összehasonlításával az emberi
ség általános jellemzőit kutatták. A mai szocio-kulturális antropológusok e korszak 
szellemi atyjai közül az angol Edward Tylort és James Frazert, a francia Emilé 
Durkheimotés az amerikai Lewis Henry Morgant emlegetik a legtöbbet. Mindegyi
kük nagyszabású intellektuális tervezeten dolgozott: a modern intézmények, 
rítusok, szokások és gondolkodási sémák eredetét kutatták, az emberi társadalom 
fejlődésének egyes szakaszait összehasonlítva. A korukbeli „vadak” vagy „primi
tívek'’ között gyűjtött anyag számukra élő, a modern embert a múlthoz kötő 
kulturális analógiák tárháza volt. Ezt nevezik ma a„karosszék-etnológia" korsza
kának. Az etnológusok, bár hébe-hóba utaztak is, lényegében utazók beszámo
lóira, gyarmati feljegyzésekre, valamint misszionáriusok írásaira támaszkodtak, 
ezeket első kézből származó adatoknak tekintették. Ezek az írók határozták meg
-  többek között -  egészen a 20. századig az antropológiai viták stílusát, körét és 
tárgyát.

Az angol és az amerikai antropológiai kutatás alapvető átalakulása a 20. század első 
harmadában következett be. Ezt a változást a társadalom- és a bölcsészettudományok 
szakpsodásánaktágabb kontextusában érthetjük meg (különösen ami az Amerikai Egye
sült Államokat illeti). Napirendre került a tudományos munkamegosztás, a szakosodás, 
kialakultak az egyes tudományágak jellegzetes módszerei, analitikus nyelvhasználatuk 
és mércéik. A 19. század nagyratörő, általános szakterületei -  a hagyományosak, mint 
például a történelem, és az új jövevények, mint az antropológia -  ekkor már számos más 
terület között sorakoztak; becsvágyó programtervezetükből születtek a bürokratizálódó 
tudományos élet egyes ágai.

A -  tudományos intézményeink nagy örömére és nagy elkeseredésére -  leginkább 
rendbontó és interdiszciplináris szak az antropológia lett, mely végül a társada
lomtudományok között foglalta el intézményes helyét az egyetemen. A szociális és a kul
turális antropológia sokáig a társadalomtudományok perifériáján tengődött, ímmel-ám- 
mal fenntartotta kötelékeit történelmi partnereivel, az archeológiával és a biológiai antro
pológiával, és gyakran kellett megküzdenie a váddal, hogy csak a furcsa, egzotikus, „pri
mitív” szokások érdeklik. Bár a 19. századi szellem és retorika még mindig él az antro
pológiában, és bár néhányan továbbra is az Ember általános tudományának kötelezik el 
magukat -  különösen a tanításban - ,  az antropológusok módszerei ma már jóval speci- 
fikusabbak, érdeklődési körük pedig szokatlanul eltér egymástól.

E szemléletváltás következtében az egyik jellegzetes módszer a szociális és a kultu
rális antropológia alapja lett. Ez a módszer az etnográfia. Fő újdonsága abban állt, hogy
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egységes szakmai gyakorlattá vegyített két, addig különálló folyamatot: a nem-nyugati 
népek közötti adatgyűjtést, melyet azelőtt főként amatőr tudósok végeztek, és a karos- 
székből folytatott elemzést és elméletgyártást, amivel az elméleti antropológus foglalko
zott.

Az etnográfia

Az etnográfia kutatási folyamat, melynek során az antropológus közelről megfigyeli egy 
másik kultúra mindennapjait, részt vesz életükben, és lejegyzi megfigyeléseit -  ez a te- 
repmunka-módszer-, majd a részleteket külön hangsúlyozva beszámolókat ír erről a kul
túráról. Bár a közhitben máig is az él, hogy az antropológusok az egyszerű, úgynevezett 
primitív társadalmak iránt érdeklődnek, ma már mindenfajta társadalmat kutatnak, bele
értve a nyugati társadalmakat is, a vallástól a gazdaságig szinte mindent átfogó témakö
rökben. Ma az angol és az amerikai antropológusok is egyvalakit tartanak az etnográfiai 
módszer alapítójának: Bronislaw Malinowskit, aki fő művének, az Argonauts ofthe Wes
tern Pacific (1922) című könyvének nyitó fejezetében részletesen leírja módszerét, mely 
máig is az angol és az amerikai egyetemekről kikerülő antropológusok gyakorlatának az 
alapja.

A modern szociális és kulturális antropológia abban a furcsa helyzetben van tehát, 
hogy elsődleges céljául a világ kulturális sokféleségének leírását tűzte ki, az Ember ál
talános tudományának nagyszabású tervezete pedig gyakorlatilag meghiúsult a tudo
mányos intézmények említett átalakulása során.

Az 1920-as és 30-as évek alatt az amerikai kultúrantropológia a kulturális relativizmus, 
az angol szociális antropológia pedig a funkcionalizmus jegyében fejlődött. Az utóbbi lé
nyegében a terepen gyűjtött anyagok értelmezésének és az etnográfiai beszámolók fel
dolgozásának egyfajta elmélete volt; az európai társadalomelmélet egyik irányzata, me
lyet az antropológia leíró és összehasonlító céljaira honosított meg. Akár a funkcionaliz
mus, a kulturális relativizmus is eredetileg módszertani irányelvek összessége volt, me
lyek lehetővé tették a kulturális sokféleség rögzítését. Azonban az 1920-as és 30-as 
években az Amerikai Egyesült Államokban zajló tudományos és ideológiai viták során a 
kulturális relativizmus egyre kevésbé számított módszernek, mint inkább doktrínának, 
állásfoglalásnak.

Bár az antropológiát a nagyközönség ma már leginkább a kulturális relativizmussal 
azonosítja, az amerikai társadalomtudományokon belül továbbra is megmaradt az ant
ropológiában az általános érvényre törekvés hagyománya. Az antropológia alaposan ki
vette a részét számtalan vitából, melyek a racionalitásról, az emberi univerzáliák létéről, 
az emberi intézmények kulturális képlékenységéről, valamint hagyomány és modernitás 
természetéről szóltak. Az Amerikai Egyesült Államokban a kulturális antropológia a libe
ralizmus szövetségese volt, és erősen hatott rá. Tapasztalati megalapozású, etikai beál
lítottságú relativizmusa ellenszegült az emberi sokféleség redukciójának és semmibe ve
résének, ami a többi társadalomtudomány munkáját jellemezte, miközben túlbuzgó lel
kesedésükben általános törvények után kutattak. Továbbá megalapozta az 1950-es 
években népszerű, majd a 60-as években egyre inkább kétségbe vont gondolat kritikáját, 
mely szerint létezik értékmentes társadalomtudomány.

Az etnográfia központi szerepét a modern szociális és kulturális antropológiában két
féle módon lehet megközelíteni. Az egyik magának a műfajnak a fejlődése, a másik az 
antropológia szakmai meghatározásában és gyakorlatában játszott szerepe.

Intézményes szempontból az etnográfia jelentőségét az antropológusok szakmai fej
lődésében betöltött három szerepén lehet lemérni. Először: a példaszerű etnográfiai szö
vegek olvasása és tanítása az egyik legkézenfekvőbb módja annak, hogy a diákok meg
tanulják, hogyan dolgozik és mit tud egy antropológus. A klasszikus antropológiai művek 
az idővel nem válnak elavulttá, mint más tudományok szakirodalma, hanem továbbra is 
élők és időszerűek, új fogalmi és elméleti problémák megvitatásának örökös forrásai ma
radnak. A mai etnográfiai művek általában hangsúlyozzák, hogy adott történelmi kontex
tusban születtek, és elutasítják az olyan olvasatokat, amelyek leírásaikat örökérvényű 
társadalmi vagy kulturális modellekként rögzítenék.
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Másodszor: az etnográfia nagymértékben személyes közeg, ahol a képzelőerő is nagy 
szerephez jut, az antropológusoktól azonban azt várják, hogy a szakmán belüli és a szak
mán túlmutató elméleti és intellektuális vitákhoz járuljanak hozzá etnográfiai írásaikkal. 
A terepmunkát egyedül végző etnográfus bizonyos értelemben sokkal önállóbban ren
delkezik kifejezőeszköze fölött, mint ahogy azt a többi tudomány ismertető műfajánál 
megszoktuk.

Harmadszor, s talán ez a legfontosabb: az etnográfia a beavató szertartás, amelyik 
megalapozza az antropológus karrierjét és hírnevét. Nem lehet túlhangsúlyozni annak 
az elvárásnak a fontosságát, hogy minden kezdő antropológus idegen nyelven, kultúrá
ban, és életkörülmények között végzett terepmunkában mérettessék meg, hiszen bármi
hez is kezd a későbbiekben -  s az antropológia a kutatási lehetőségek minden más tu
dománynál szélesebb skáláját nyújtja - ,  az etnográfiai munka közös élményében minden
antropológus részesül.

Ami pedig a terepmunka írott termékét illeti, az etnográfiai írások műfaji konvenciói ere
detileg magukba olvasztották a 19. századi antropológia generalista beállítódású hagyo
mányait. Az Ember tudományának nagyszabású 19. századi programjától a 20. századi, 
az etnográfiai módszer körül újjászerveződő antropológiához vezető átmenet folyamán 
a szociális és a kulturális antropológia generalista ambíciói kétféleképpen öltöttek új for
mát az etnográfia gyakorlatán belül. Először is: átértékelték az antropológia 19. századi 
tendenciáját, hogy az elsöprő, globális kijelentéseket tegyen. Mint etnográfus, az antro
pológus ma már másfajta hólizmusra törekszik: nem egyetemes igazságokat akar kinyi
latkoztatni, hanem egy adott életmódot igyekszik a lehető legteljesebben ábrázolni. A ho
lisztikus ábrázolás lényege a modern etnográfiában nem katalógusok vagy enciklopédiák 
alkotása (habár a tekintélyét alátámasztó klasszikus feltevés szerint az etnográfiaszerző 
birtokában van az effajta háttérismereteknek), hanem a kultúra elemeinek megfelelő 
összefüggésbe helyezése s a köztük levő kapcsolatok feltárása.

Másrészt: az összehasonlítás alapja többé nem az evolúció, az egyes kultúráknak a 
„racionális” értékek felé való haladásban elfoglalt helye, habár az összehasonlítás to
vábbra is tetten érhető minden etnográfiai szöveg retorikájában. Az etnográfiai leírás az 
író és az olvasó számára egyaránt jól ismert világhoz viszonyított, eltérő és fejletlen Másik 
kultúráját helyezi a központba. Az antropológiai tudás létjogosultságának mind ez ideig 
egyik legfőbb érve épp ebből a „mi-ők” szembeállításból indult ki, márpedig manapság 
ez is átértékelésre szorul.

A műfaji szabályok laza összességét, amelyek a szociális és a kulturális antropológia 
utóbbi hatvan éve folyamán az etnográfiai szövegeket meghatározták, és megítélésük 
alapjául szolgáltak, Marcus és Cushman etnográfiai realizmusnak nevezte el, a 19. szá
zadi realista regény analógiájára. A realizmus egy világ, illetve egy életmód valóságának 
az egészét szándékozik ábrázolni. A realista etnográfia is arra törekszik, hogy az egészet 
mutassa be olyan részeken keresztül, amelyekben a társadalmi és kulturális totalitás mu
tatkozik meg. A realista írásmód további jellemzői a részletek aprólékos leírása, valamint 
annak állandó, gyakran fölösleges demonstrálása, hogy a szerző valóban ott volt, és részt 
vett az idegen világban. Az etnográfia mint műfaj hasonlóságokat mutat az utazók és a 
felfedezők beszámolóival, amelyeknek fő motívuma az olvasó számára ismeretlen népek 
és tájak romantikus felfedezésének elbeszélése. Bár az etnográfusok írásaiban mindig 
megvolt ez a romantikus felfedezői hajlam is, igyekeztek a tudomány céljainak is eleget 
tenni, és eltávolodni az utazók és az amatőr etnográfusok beszámolóitól. Az etnográfia 
mint tudomány legfőbb célkitűzése a nyugati civilizáció elterjedésétől fenyegetett kultu
rális sokféleség megőrzése lett, különösen a gyarmatosítás korában. Az etnográfus a 
változó kultúrák hitelességét igyekezett megragadni írásaiban, hogy aztán beiktassa őket 
az antropológia nagyszabású összehasonlító munkájába, melynek a társadalmi és a 
gazdasági fejlődés nyugati elképzelését kellett alátámasztania. A megőrzés mint érvé
nyes tudományos cél motívuma (a ma már halványabb romantikus felfedező-motívummal 
együtt) napjainkban is erősen jelen van az etnográfiában. Jelenleg az a probléma, hogy 
ezek az indíttatások már nem elég hűen tükrözik a világot, amelyben az etnográfusok 
dolgoznak. Ma már nincsenek ismeretlen, felderítetlen népek, s az elnyugatiasodás fo
galma túlságosan leegyszerűsített képet ad a mai kulturális változásokról, nem elég ah
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hoz, hogy az antropológia más kultúrák iránti érdeklődését a megőrző szándékkal indo
kolja. De az etnográfia funkciója ettől még nem avult el, csak elbeszélő céljai változtak. 
A világ népeinek kultúráját állandóan újra fel kell fedezni, mivel a változó történelmi kö
rülmények között a népek maguk is állandóan újrateremtik saját kultúrájukat, különösen 
egy megbízható metanarratívákat vagy paradigmákat nélkülöző korban, márpedig a mi
énk a „poszt-állapotok” kora -  a modernités, a gyarmatbirodalmak, a hagyományok utáni 
kor. Az etnográfia funkciójának folytonossága új elbeszélő célokat kíván, s az etnográfiai 
realizmus múltbeli hagyományaival való kísérletezgetések valójában arról szólnak, hogy 
mik is legyenek ezek az új célok.

Az etnográfiai művek egykor a kultúra holisztikus ábrázolására törekedtek; ez volt a 
funkcionalizmus, a szociális és a kulturális antropológiában uralkodó elmélet rendelteté
se is. Az 1960-as évektől kezdve azonban a gyakorlati érdeklődés és az elméleti viták 
egyaránt elmozdultak a „szellemi kultúra" megfejtésének és értelmezésének irányába -  
„megérteni a bennszülött nézőpontját, az élethez való viszonyát”, az etnográfiai módszer 
Malinowski-ié\e klasszikus megfogalmazásában. A terepmunka és az etnográfiai írások 
feladatának ebből az újragondolásából született az interpretatív antropológia.

Az interpretatív antropológia kezdetei

Az interpretatív antropológia az etnográfia gyakorlatáról és a kultúra fogalmáról szóló 
szerteágazó elmélkedések fedőneve. Az 1960-70-es években nőtt ki az akkor uralkodó 
társadalomelméleti irányzatokból: Talcott Parsons szociológiájából, a klasszikus weberi 
szociológiából, valamint számos filozófiai és eszmei divatirányzat -  a fenomenológia, a 
strukturalizmus, a strukturális és transzformációs nyelvészet, a szemiotika, a frankfurti 
iskola kritikai elmélete és a hermeneutika -  együttes hatásából. Ezekből az elméleti for
rásokból merítettek a példátlanul akadémikus viták, melyek az etnográfia kezdeteitől fog
va meglévő, elsődleges törekvéséről szóltak, miszerint az etnográfus célja, hogy felde
rítse a „bennszülött nézőpontját” , és megvilágítsa, hogy a különböző kultúrák valóságér
telmezései hogyan hatnak a társadalom mozgásaira. Ezeket az elméleteket alkalmazták 
a kommunikatív folyamatok vizsgálatára is, amelyek során a terepen dolgozó antropoló
gus ismereteket szerez a vizsgált alanyok kulturális jelentésrendszereiről, hogy aztán et
nográfiai szövegekben ábrázolja őket. Az etnográfiai értelmezések érvényességét ma
gának a kutatási folyamatnak a teljesebb megértésén és megvitatásán mérték le. Az in
terpretatív antropológia tehát egyszerre két szinten működik: beszámol más világokról, 
és egyben elmélkedik az effajta beszámolók ismeretelméleti megalapozásáról.

Az elmúlt két évtizedben az antropológiában lezajlott változásokról szóló kommentárok 
mind azt emelik ki, hogy a hangsúly a viselkedés és a társadalomszerkezet -  a „társa
dalom természetrajza” -  ábrázolásáról a jelentés, a jelképek és a nyelv feltérképezésére 
tolódott át, annak az új felismerésnek a következtében, hogy a társadalmi élet elsősorban 
a jelentésekről szóló egyezkedés. Ám az, hogy ma a kultúrát elsősorban jelentések rend
szereként értelmezik, magára az értelmezési folyamatra, vagyis az etnográfiára mint az 
ismeretszerzés folyamatára is kihat.

A Clifford Geertz-féle metafora, a kultúra mint szöveg, élesen elkülöníti a behaviorista 
tudóst és a kultúrák értelmezésének a hívét. E nézet szerint a cselekedetekből a megfi
gyelő ugyanúgy jelentéseket olvashat ki, mint az írásos vagy a szóbeli anyagokból. Sőt, 
nemcsak az etnográfus „olvas bele" jelképeket a tettekbe, hanem maguk a megfigyeltek 
is, egymással való kölcsönhatásaik során. A kérdés persze az, hogy ez a hatásos me
tafora -  az értelmezés mint szövegek olvasása, mind a megfigyelő, mind a megfigyelt 
által -  hogyan jelentkezik a kutatási folyamatban. S ez az interpretatív antropológiában 
ma uralkodó problémához vezet: hogyan gyárt értelmezéseket az antropológus, aki maga 
is informátorai értelmezéséből dolgozik. Az interpretatív antropológia vonzereje ma épp 
abban áll, hogy elgondolkoztat az etnográfiai beszámolók természetéről, melyek nem
csak a bármely elméleti irányzatot képviselő antropológiai tudás alapjai, hanem más tár
sadalomtudományoknak is segítséget nyújthatnak abban, hogy az ábrázolás érvényes
ségének mai válsága közepette megoldják saját problémáikat.
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Az 1930-as évektől kezdve az etnográfiai írásokat egyre jobban áthatotta a Bronislaw 
Malinowski és A. R. Radcliffe-Brown által Angliában kifejlesztett funkcionalizmus. A funk
cionalizmus módszertani irányelvek összessége volt, melyek elsősorban azt hangsúlyoz
ták, hogy az etnográfus mindig tegye fel magának a kérdést: egy adott intézmény vagy 
hiedelem hogyan kapcsolódik a többi intézményhez, és milyen mértékben járul hozzá a 
szocio-kulturális rendszer egészének, vagy bizonyos kialakult társadalmi tevékenysé
geknek a fennmaradásához. A funkcionalisták különösen azt szerették kimutatni, hogy 
a társadalom látszólag gazdasági intézményeit valójában a vallás vagy a vérségi kap
csolatok alakították ki, hogy a rituálé serkenti a gazdasági termelést és politikaszervező 
erővel is bír, s a mítoszok nem haszontalan mesék, hanem a társas viszonyokat szabá
lyozó okiratok.

A zsákutcából, amibe az egyre merevebb és akadémikusabb tipológiai vitákkal és az 
intézményrendszerek száraz felvázolásával jutott, az antropológia az 1960-as években 
került ki a francia strukturalizmus és -  furcsa módon -  az akkori legjelentősebb funkcio- 
nalista teoretikus, Talcott Parsons hatására. Mindkét irányzat azt vizsgálta, hogy milyen 
fogalomrendszeren alapulnak az adott kultúra intézményei. A Parson-féle kulturális rend
szer minden társadalmat a saját viszonylatain belül vizsgált, míg Lévi-Strauss struktura
lizmusa a minden kultúrára jellemző, egyetemes grammatikát kutatta. Tehát mindkettő 
áthelyezte a hangsúlyt a társadalomszerkezetről a szellemi vagy kulturális jelenségekre.

A követendő modell a nyelvészet lett, mert a nyelvet egyre többen tartották a kultúra 
központi jelenségének, és mert a nyelvészet az antropológiánál egzaktabb módszert fej
lesztett ki a kulturálisan meghatározott struktúrájú jelenségek vizsgálatára, és e jelensé
gek a beszélők számára nem tudatos, úgynevezett mélystruktúrákként való azonosítá
sára. A nyelvészeti modellekkel többféle módon is kísérleteztek: a legfontosabb változa
tok a kognitív antropológia (Tylor), a strukturalizmus (Lévi-Strauss) és a szimbolikus ana
lízis (Geertz). Az első megkísérelte kulturálisan semleges kategóriák „objektív” hálózatán 
ábrázolni a kulturális kategóriákat; a második a kultúrát különbségek rendszereként áb
rázolta, ahol egy egység jelentését más egységekkel való szembeállítása határozza 
meg; a harmadik pedig a szavak, tettek, fogalmak és más szimbólumok által hordozott 
rétegezett, többszintű jelentéshálózatokat igyekezett feltárni.

A kognitív antropológia objektív hálózatairól bebizonyosodott, hogy azok is csak kul
turálisan meghatározott konstrukciók; korántsem semlegesek, hiszen áthatják őket az 
elemző saját kulturális kategóriái és feltevései. A strukturalizmust -  kevésbé megsem
misítő módon -  azzal bírálták, hogy túlságosan eltávolodott a társadalmi szereplők szán
dékaitól és tapasztalatától, az antropológiai szimbolikus analízist pedig épp az ellenke
zőjével vádolták: nem elég rendszeres, ott -  és úgy -  lát jelentést, ahol -  és ahogy -  az 
elemzőnek jólesik, nincs objektív módszere és elbírálási szempontjai.

Az egyik válasz erre az volt, hogy a kultúrák egymást megértése (s ez igaz minden 
társas kapcsolatra) voltaképpen csak párbeszéd által több-kevesebb sikerrel megkísérelt 
közelítés, más szóval a megértés korrekciója mindkét fél által, egész addig, amíg az adott 
interakcióhoz szükséges egyetértési szintre el nem jutnak.

A kritikára több antropológus úgy reagált, hogy megpróbálta fogalmilag megragadni, 
mit jelent a kultúrát a bennszülött szemszögéből ábrázolni. Ezek a kísérletek az európai 
gondolkodás különféle irányzataiból merítettek. A fenomenológia az antropológiában a 
bennszülöttek világlátásának a részletes leírását jelenti, ahol az etnográfus véleménye 
lehetőség szerint zárójelbe kerül. A hermeneutika ugyanígy annak szentel a legnagyobb 
figyelmet, hogy a bennszülöttek hogyan fejtik meg saját komplex „szövegeiket” , legyen 
szó bár valódi szövegekről, vagy a kulturális kommunikáció más formáiról, például rítu
sokról. A marxista elemzés pedig azzal foglalkozik, hogyan szolgálnak a kulturális esz
mék politikai vagy gazdasági érdekeket.

Az interpretatív antropológia kísérleti etnográfiai írásai e három elméleti hatásról árul
kodnak. Az írásról zajló vitákban mostanában egyre inkább a párbeszéd metaforáját lehet 
hallani, s a korábbi szöveg-metafora lassan feledésbe merül. A párbeszéd fejezi ki azt 
az aktív kommunikációs folyamatot egy másik kultúrával, amelyben az antropológus -  
és olvasója -  részt vesz. Kétirányú, kétdimenziós csereüzletről van szó, hiszen mind a 
kulturális rendszeren belül, mind azon kívül, a jelentésrendszerek között szükség van
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értelmezésre. A párbeszéd egyszerűnek látszó fogalma mögött bonyolult elméleti -  de 
az etnográfiai gyakorlatra is közvetlenül vonatkoztatható -  gondolatok rejlenek, úgy, mint 
Gadamerdialektikus párbeszéd-fogalma; Lacan megfigyelése, mely szerint minden két
oldalú párbeszédben vagy interjúban jelen van egy „harmadik fél” is; valamint a Geertz- 
féle „tapasztalat-közeli” és „tapasztalat-távoli” fogalmak szembeállítása.

A bennszülött szemszögének megértéséhez Geertz szerint nem az kell, hogy beleéljük 
magunkat a helyzetébe. Az empátia jól jöhet, ám a kommunikáció kettőn áll. A mindennapi 
beszélgetésben számtalan fölösleges üzenet hangzik el, és a felek addig módosítanak, 
amíg el nem jutnak az egyetértéshez, illetve a jelentéshez. A kultúrák közti kommunikáció 
során, valamint akkor, amikor egyik kultúráról írunk egy másik kultúra tagjainak, a kultu
rális Másik tapasztalat-közeli, helyi fogalmai szembekerülnek az írónak és olvasóinak 
megszokottabb, tapasztalat-távoli fogalmaival.

Csakhogy nem társadalmi kontextusuktól elszigetelt fogalmak, illetve kategóriák egy
más mellé kerüléséről van szó. Lacan és mások rámutattak, hogy két ember beszélge
tésében mindig jelen van legalább egy harmadik, vagyis a közvetítők: a nyelvbe ágyazó
dott, tudattalan kulturális struktúrák, terminológiák, és nem nyelvi jellegű viselkedésfor
mák. A kommunikációnak ezek a közvetítő struktúrái a párbeszédként felfogott etnográ
fiai elemzések tárgyai.

Gadamer történelmi hermeneutikájának a párbeszéd-fogalma végül magában foglalja 
mind az egymás mellé helyezés, mind a közvetítés fogalmát. Gadamer a történelem múlt
beli horizontjának az értelmezésével foglalkozik, de az értelmezés problémája ugyanaz, 
akár időbeli, akár kultúrák közötti utazásról van szó. Minden történelmi korszaknak meg
vannak a maga feltevései és előítéletei, s a kommunikáció folyamata nem más, mint saját 
korszakunk -vagy kultúránk- fogalmainak a mozgósítása a másik fogalmainak a megér
tésére. Elkerülhetetlen tehát, hogy -  mondjuk -  Tours-i Gergely műveit a 9. századi és a 
20. századi olvasó minőségében és tartalmában is egészen máshogy fogja fel. A törté
nelmi hermeneutika feladata, hogy megvilágítsa, miben áll ez a különbség, a kulturális 
hermeneutika pedig az etnográfiai folyamatra vonatkoztatva teszi ugyanezt.

Hogyan kapcsolódnak ezek a legutóbbi antropológiai elméletek a tudományág múltbeli 
hagyományaihoz? Az amerikai antropológia modern történetének kontextusában az in- 
terpretatív antropológia a relativizmus új erőre kapott és kifinomult örököse, hiszen a kul
turális antropológia úttörő szerepet töltött be a relativizmus elterjedésében, sőt az 1920- 
30-as években maga a tudományág is a relativizmus alapjaira építkezett. A relativizmust 
sokan vádolják azzal, hogy nem módszer, s nem az értelmezési folyamat egyik elmélete, 
hanem doktrína. Bírálói szerint a relativizmus minden értékrendszert érvényesnek ismer 
el, s ezzel lehetetlenné teszi az erkölcsi ítéletet; a kulturális különbségek túlzott tisztelet
ben tartása pedig gátolja az általános sémák létrehozását, amelyek minden tudomány 
fejlődéséhez nélkülözhetetlenek.

Napjainkban azonban az interpretatív antropológián belül a relativizmus erősen elmé
leti beállítottságúvá vált, a vitás kérdéseket ma már jóval sokrétűbben és történelmileg 
megalapozottabban teszik fel, mint az antropológia úttörő korszakában. A mai interpre
tatív antropológia, amely a korábban tárgyalt párbeszéd-metaforával foglalható össze, 
voltaképpen maga a relativizmus mint a kultúrán belüli és a kultúrák közötti kommuniká
ció vizsgálatának módja. A tagadhatatlanul globális politikai és gazdasági hatalmi struk
túrákkal szemben az etnográfia, mint a relativizmus és az interpretatív antropológia gya
korlati megtestesülése, megkérdőjelezi az olyan társadalomelméleti valóságképeket, 
amelyek átsiklanak a kulturális sokféleség ténye fölött, hogy általánosíthassanak, vagy 
egyetemes értékeket állapíthassanak meg. Az interpretatív antropológia nem tagadja az 
alapvető emberi értékek hierarchiáját (ahol a tolerancia a csúcshoz közel helyezkedik 
el), s az általánosítást sem ellenzi, csupán a kritikus igen fontos szerepkörét tölti be a 
társadalomtudományok és a többi társtudomány között.

Orzóy Ágnes fordítása
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A francia antropológia 
klasszikusairól

MICHELÉE RICHMAN

A francia etnológia sajátosságát Marcel Mauss fogalmazta meg egy 1913-as 
írásában, amikor arra keresett választ, miben különbözik a primitív népek kutatása 
Franciaországban attól, ahogy ezt más országokban csinálják. Mára 16. századi 
kezdetektől, amikor Montaigne sokat merített Jean de Léry brazil útinaplójából, a 
francia „antropológiai gondolkodást” a dokumentum, személyes emlékezés és a 
morálfilozófia sajátos elegye jellemzi. Az amerikai indiánok 18. századi megfigye
lései folytatják a sort Lafitau és Charlevoix részéről, akiket viszont Chateaubriand 
zsákmányolt ki a mesterien; megfigyelés és a kommentár összefonódása készí
tette elő az utat a felvilágosodáshoz. A jezsuita atyáknak „a nemeslelkű vadak” 
keresztség és biblia nélkül is kiváló erényeit dicsérő korai beszámolóira hivatkozhattak 
a felvilágosodás filozófusai, amikor ironikus módon éppen a 17. századi szerzetesek 
ütibeszámolótóil inspirálva teljesítették be a szekularizáció folyamatát.

Montesquieu, Diderot és Voltaire ismertebb művei mellett Mauss megemlíti président 
de Brosses Culte des dieux fetiches (Fétis istenek kultusza) című művét mint az első 
összehasonlító vallástudományi munkát. A 18. századig tehát kéz a kézben jártak a meg
figyelésre épülő kutatások és az összehasonlító elemzések. Ez a csodálatra méltó tra
díció sajnálatos módon abbamarad a francia forradalmat követő évtizedekben, éles el
lentétben az etnográfia Európa többi részében és Amerikában beinduló erőteljes fejlő
désével -  állapítja meg áttekintő tanulmányában Mauss.

A francia etnográfia abbamaradására vonatkozó legkézenfekvőbb magyarázatnak -  a 
kizárólagosan francia gyarmati területek hiányára való hivatkozásnak -  ellene szól a még 
kevesebb gyarmattal rendelkező országok tudományosan mégis élenjáró volta. Valóban, 
a francia uralom alá tartozó területek bennszülött népességének rendszeres kutatását 
többnyire inkább külföldi, nem francia etnográfusok végezték. Mauss ezért jutott arra a 
következtetésre, hogy a francia kolonializmus és az etnográfia viszonyát az elmulasztott 
lehetőségek és a felelősség elhárítása jellemezte.

Sem a francia állam sem a francia tudományos közösség nem próbálta erre a célra 
megnyerni a gyarmati apparátust, olyan személyeket, akik a helyi nyelveket és szokáso
kat a legjobban ismerték. A harmadik köztársaság koráig 60 millió bennszülött tarto
zott francia adminisztráció alá, közülük 20 millióan éltek olyan alacsony fejlettségi 
szinten, hogy ennek alapján a szűkén vett etnográfia tárgyát képezhették Mauss 
megítélése szerint.

Túl az intellektuális mulasztáson, Mauss morális és politikai szempontból is elmarasz
talta kollégáit, amiért alig tettek valamit azoknak a népeknek a megismeréséért, akiket a 
francia uralom megtizedelt, felbomlasztott és tönkretett. Arra figyelmeztet, hogy ha azon
nal nem tesznek valamit, azokat is nehéz lesz kutatni, akik valahogy túlélték a gyarmati 
rendszert.

Mivel lehet tehát magyarázni a francia etnográfia apályát a 19. században? A fenti ér
ven kívül az is igaz, hogy a legkorábbi francia etnográfiai kutatások „Új-Franciaországgal" 
foglalkoztak, beleértve ebbe Luisianát, a karibi területeket, a Mexikói-öböl környékét, 
amely területek elvesztek a franciák számára a napóleoni vereség után. A területek el
vesztésével a franciák elvesztették a tengerentúli bennszülött lakosság iránti érdeklődé
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süket is. Mauss ebben annak a jelét látja,hogy a francia tudományt és a francia államot 
a bevallottnál sokkal utilitáriusabb szempontok vezetik.

Egy másik ok abban a tényben keresendő, hogy a legkorábbi francia kutatásokat je
zsuita misszionáriusok végezték, akiket elűztek a szent tengerről, és sokkal gyengébb 
emberekkel váltottak fel őket. A francia missziót minden bizonnyal jelentősen megviselték 
a francia forradalom kihatásai.

De ezek a tények is csak mellékesek, és nem világítják meg az alapkérdést. A néme
teknek például egy ideig egyáltalán nem voltak gyarmataik, mégis ott voltak a legelső 
felfedezők között.

Mauss szigorúan szakmai szempontjain túlmenően úgy is lehet érvelni, hogy a nemzeti 
burzsoázia a forradalmat követő időszakban azzal volt elfoglalva, hogy megszilárdítsa 
politikai és gazdasági hatalmát az erősen centralizált jakobinus államban, és ezért jobban 
érdekelték a belföldi „mások” (például a regionális kultúrák és a városi proletariátus), mint 
hogy a birodalmi terjeszkedést finanszírozza külföldön.

A gyarmatbirodalom helyreállítása után sem tettek tudományos irányban jelentősebb 
erőfeszítéseket sem állami szinten, sem egyénileg. Ha mégis, az majdnem kizárólag 
észak-afrikai kutatásokra korlátozódott.

Összefoglalva Mauss okfejtését: valami általános, konok, reakciós társadalmi ellenál
lás állta útját Franciaországban az embertudomány, azaz az antropológia fejlődésének, 
az etnográfia, az antropológia segédtudománya továbbra is szalonképtelen maradt, le
szorították a francia tudomány országútjáról.

A művelt publikum, a 17. és a 18. század szorgalmas olvasóközönsége most az útle
írások felé fordult, csak az anekdotikus írások és a regények voltak kelendők. Mintha a 
19. század kifejlesztette volna az egzotikum iránti igény egy újabb sajátos formáját, még
pedig éles ellentétben a kulturális másság korábbi ábrázolásában rejlő társadalomkritikai 
felhanggal. Most ritkán érezni úgy, hogy a leírás éle a származási ország vagy kontinens 
ellen irányulna.

A francia etnográfia helyzetéről a század elején festett lehangoló képpel szemben a 
kialakuló szociológiáról Mauss-nak sokkal kedvezőbb volt a benyomása.

A kutató átveszi Durkheim \é\e\é\, mely szerint a társadalmi tények nemcsak hogy lé
teznek a természetben, de megvan a saját természetük is. Mauss úgy gondolja, hogy a 
szociológiai diszciplínának az a feladata, hogy kutassa ezeket a jelenségeket, törvény
eket és változásokat. Ezeken a kívülről megfigyelhető -  ez a szociológia másik kritériuma 
Durkheimnél - , sui generis erőkön múlik, hogy milyen a viselkedés, az érzelmek, az ér
zések és a gondolkodás egy csoporton belül, válnak azzá az egyéni tapasztalatban az 
individuum számára, csak egy közösségben való részvétellel. Sőt, a társadalmiság el
sődlegessége kiterjed olyan területekre is, amelyekről többnyire azt gondoljuk, hogy ki
zárólag az individuum személyes szférájához tartozik. Még az olyan érzések is, amelyek 
teljesen spontánnak tűnnek, mint a munka, a takarékosság vagy a fényűzés szeretete, 
valójában a szociális kultúra részei, mivel bizonyos embereknél hiányoznak, és a külön
böző társadalmi rétegek szerint egyetlen csoporton belül is jelentősen eltérnek -  hang
súlyozza Mauss.

Mivel a kollektív szokások tárgyát képezik a szociológiai kutatásoknak, a következő 
lépés Mauss számára, hogy a szociológiai diszciplína behatoljon a vélekedések birodal
mába is, és megvizsgálja, hogyan megy végbe ezek átadása a kollektív reprezentációk 
útján, melyeknak kauzális szerepet tulajdonít, s a társadalom életének intim bázisát látja 
bennük. A szociológia fellépésig egy kultúra specifikumát valamiféle nemzeti szellemben, 
a szellem berkeiben keresték. Amit Durkheim egy társadalom különösségének, partiku
laritásának nevez, azt ettől kezdve a csoport szintjén kutatják, a csoport maga teremtette
objektivációinak, reprezentációinak vizsgálatával.

Durkheim maradandó hatása részben abból ered, ahogyan föltérképezte a szociológia 
diszciplínáját kialakulásának meghatározó korszakában. Nemcsak hogy fölállította a szo
ciológiának, mint önálló vizsgálódási területnek paramétereit, modellt kínálva más társa
dalomtudományoknak is, de ugyanakkor fölvázolta a kutatásnak is egy átfogó sémáját, 
amely abban az ambícióban csúcsosodott ki, hogy egyetlen egységes elv alá sorolja be 
a társadalmi élet minden elemét, beleértve a tudat, az érzelmek, sőt a test tényeit is.
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A társadalomkutatásnak is szüksége van Durkheim szerint saját „kollektív tudatra”, kü
lönben olyan fragmentálódásnak eshet áldozatul, mint amilyen az angol és az amerikai 
szociálantropológiát jellemzi, ahol „csak a homo religiosust, a homo ethicust és és a ho
mo oeconomicust ismerik”.

Ezek után fölveti egy „kollektív etológia”, azaz a valamennyi társadalmi jelenség közti 
viszony tanulmányozásának szükségességét, amely magában foglalná a pszichológiát 
is, de nem annak az individuumra korlátozódó válfaját.

A harnincas évekre Mauss lett a francia etnológia uralkodó alakja és a durkheimi ha
gyaték vitathatatlan örököse. Legendássá vált mint brilliáns egyetemi előadó. Személyé
ben és tudományos pozíciójában tükröződött az etnográfiát általában is kétfelé húzó ten
dencia. Egyfelől elősegítette a majdnem egy évszázadon keresztül elhanyagolt komoly, 
hosszútávú terepmunka iránti érdeklődés felerősödését. Ezt acélkitűzést valósította meg 
részben az az egész afrikai kontinensre kiterjedő nagyszabású expedíció, amelyet Piar
cé/Gr/au/e vezetett 1931 és 1933 között, s amely egy sokoldalú, interdiszciplináris cso
port elmélyült munkájára támaszkodhatott. Másfelől Mauss maga a „karosszék” antropo
lógusok prototípusa volt, aki mások primér kutatásait használta forrásként egy olyan ké
zikönyvhöz, amelyen aztán antropológusok egész nemzedékei nőhettek fel. Anélkül, 
hogy egyetlen, a szokásos kritériumoknak megfelelő nagyobb művet megírt volna, hatá
sa néhány inkább szuggesztív, semmint szisztematikus esszén alapul, amelyek az esz
kimó életciklusokról, áldozatokról és az ajándékcseréről szólnak. Legfontosabb elméleti 
teljesítménye a „totális társadalmi tény” fogalma, amely inkább volt a szintézis igényének 
kifejezése, mint megvalósítása.

Marc Manganaro (ed): Modernist Anthropology, Princeton University Press, Princeton, 1990

Karádi Éva fordítása
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Az antropológia vége
NANCY SCHEPER-HUGHES

Clifford Geertznek, az antropológia egyik félistenének várva várt szakmai önélet
rajza azokkal a módszertani kételyekkel játszik, melyek manapság uralkodnak e 
különös tudományágban, amelyik a 20. század elején még afféle kincskeresés
ként indult, kizárólag távoli, egzotikus tájak embereit és kultúráit kutatva. Ám 
közben mind az antropológia, mind annak tárgya szinte a felismerhetetlenségig 
megváltozott -  elmúlt az idő, amikor az antropológusok még „hagyományos”, sőt 
„primitív" népekről beszéltek. Geertz szerint ma az antropológia, a tudományos 
világ fenegyereke, légüres térben mozog, miután a tények -  mármint a határozott, 
objektív tények, amelyeket az antropológusok valaha tudni véltek -  végleg szer
tefoszlottak.

Az évszázad közepe felé olyan pragmatikus, magabiztos antropológusok, mint Mar- 
garet Mead (aki talán saját nemzedékének a vezető antropológusa volt, mint Geertz a 
mostani nemzedéknek), még képesek voltak összefoglalni, mit jelent szamoainak vagy 
pápuainak lenni, majd megdöbbentő kijelentéseket tettek arról, kik vagyunk mi, milyen 
hibákat követ el a mi kultúránk, és ezeket hogyan javíthatjuk ki. S mindezt azért, hogy 
tanulságokat vonhassunk le, és gyakorlati ötleteket meríthessünk-például az újszülöttek 
saját igényük, s nem napirend szerinti szoptatását -  más kultúrák gazdag repertoárjából. 
Egészen addig, amíg Derek Freeman 1983-ban, Mead halála után meg nem jelentette 
írásainak cáfolatát tartalmazó, meglehetősen undok munkáját, a „tények”, amelyekkel 
Mead erősen szubjektív végkövetkeztetéseit alátámasztotta, szinte szentek és sérthe
tetlenek voltak. A tudományág, ahogy Mead 1978-ban bekövetkezett halála után ránk 
hagyományozta, továbbra is képes volt közvetlenül az amerikai közönséghez szólni. Me
ad azt jósolta, hogy az elkövetkező évtizedekben „az antropológia kora” köszönt majd 
be, s a világ úgy fog tekinteni az antropológusokra, ahogy a kormányok a közgazdászok
ra, s tőlük vár majd választ a 20. század végének igazi nagy kérdéseire.

Ehelyett a század végére az antropológia teljesen beszűkült, s ez megmutatkozik ve
zető alakjának alapvető kétségeiben is. Geertz -  fejét kezén nyugtató -  képe, mely nem
rég jelent meg a New York Times Magazine-beli Geertz-portré mellett, pontosan tükrözi 
a szakmában uralkodó önbizalomhiányt, és a szélesebb közönséggel való kapcsolat
vesztést. A hiba nem Geertz művelt, elegáns, mesteri írásaiban van, amelyek a néprajzi 
monográfiát színtelen tudományos jelentésből irodalmi műfajjá változtatták. Azzal viszont 
összefüggésben állhat a mostani válság, hogy a tudományág legnevesebb képviselője 
sohasem hajlandó határozottan állást foglalni a sürgető eszmei, társadalmi és politikai 
kérdésekben, a hatvanas évekbeli délkelet-ázsiai (köztük vietnami) zűrzavaroktól kezdve 
a kilencvenes évek erősödő iszlám fundamentalizmusáig. Ugyanez a visszafogottság jel
lemzi A tény után című új könyvét. Geertz tűnődő hangneme valaha radikálisnak hatott; 
ma már csupán elkötelezetlennek.

Az értelmezés hatalmának megjelenése óta Geertz azt az üzenetet ragozza, hogy egy 
kultúra megfoghatatlan, és valójában nem más, mint önmagunkról és más népekről gyár
tott bizonytalan, változékony, gyakran egymásnak ellentmondó fikciók halmaza. Nem 
megfellebbezhetetlen tények gyűjteménye, amelyeket távoli terepeken kiásunk a föld 
alól, és otthon gondosan újra összeállítunk; legjobb esetben is az átlagéletekben szere
pet játszó jelentéseknek és gyakorlatoknak az egyéni értelmezése, mely az antropológus 
és a tanulmányozott alany között zajló tudatos párbeszéd során alakul ki. Nincsenek töb
bé etnográfiai kinyilatkoztatások. Helyükbe jóval szerényebb leírások léptek, melyek az
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antropológus kóborlásai során felgyülemlett élet-szeletkékből, homályos megfigyelések
ből és kusza beszélgetésfoszlányokból állnak, a műfaj pedig: egyszerű „anekdoták, pél
dázatok és mesék: mini-narratívák, amelyekben maga a narrátor is szerepel”. Már-már 
úgy tűnik, hogy maga a kultúra nem is olyan borzasztóan fontos. A modern nemzetálla
mok kontextusában, írja Geertz, a kívülről érkező hatások ugyanolyan meghatározóak 
egy nép életében, mint a belülről jövőek.

Visszatekintve Geertz számtalan dologra emlékszik, amelyeket nem sejthetett előre, 
amikor spirálfüzettel felszerelkezve lelkesen nekivágott, hogy aprólékosan lefesse két fa
lu, a közép-jávai Pare, és a marokkói Közép-Atlasz-hegység lábánál fekvő Sefrou életét. 
Briliáns érvelésekkel teli etnográfiai írásai egy szót sem szóltak a Jávában akkortájt kez
dődő öldöklésről. Pedig ahogy a helybeli iszlám fundamentalisták 1965-ben a kommu
nistafelkelés gyanúsítottjait lemészárolták, az a mostani ruandai események kegyetlen
ségével vetekedett.

A rendezett, művelt marokkói városka, Sefrou, melyet az ifjú Geertz szinte önmagában 
álló, zárt egységként festett le, akkoriban a kulturális szétesés és a rohamos városi ter
jeszkedés küszöbén állott, melyek ugyancsak kegyetlenkedések közepette zajlottak. 
Amikor marokkói parasztok ezrei egyszer csak elhagyták falvaikat, hogy megmásszák 
az erődítményekkel és mecsetekkel védett masszív kisvárosok falait, elérték, amire még 
a francia gyarmatosítók sem voltak képesek: elárasztották (Geertz szerint: „lerohanták”) 
a klasszikus arab városokat, sűrűn lakott, túlnépesedett, „ormótlan" falvakká, régi és új, 
pre- és posztmodern kulturális jelenségek kibogozhatatlan halmazává változtatva őket.

Az úgynevezett hagyományos világ más tájain, sőt magában az antropológiában is az 
történt, ami Sefrou-ban. Renato Rosaldót, a Stanford egyetem antropológusát idézve: 
azt az elavult nézetet, hogy a kultúra időtlen, megszentelt és jól szervezett jelenség, fel
váltotta a kultúra mint -  spontán, világi és kusza -  zsibvásár képzete. Talán igazabb ez 
a kép, sokaknak mégis túl keserű pirulát jelent.

Következésképpen Geertz ma a kulturális nemtudás művészetének idősödő zen mes
tere lett -  nem túl irigylésre méltó szerep, amikor a kulturális jobboldal erkölcsi és isme
retelméleti bizonyosságok után kiált, a kulturális baloldal pedig a végső soron nihilista 
posztmodern előtti általános fegyverletételre szólít fel - , márpedig ezeket a lépéseket Ge
ertz, akinek csorbíthatatlan a szellemi integritása, nem hajlandó megtenni. Továbbra is 
csupán az empirikus kutatás során felmerülő „tények és gondolatok fáradhatatlan gyár
tását és megsemmisítését” tartja feladatának.

Sefrou-i és parei terepmunkájáról szóló etnográfiai meséi, anekdotái és visszaemlé
kezései közé Geertz becsempészte a 20. századi amerikai társadalomtudományok egy- 
egy kulcsfontosságú pillanatának lenyűgöző történetét, melyeknek maga is részese volt. 
Mesél a burjánzóan interdiszciplináris programokról, melyek az ötveneses években te
nyésztek a Harvardon, ahol Geertz akkoriban diák volt. Aztán a chicagói egyetemen töltött 
hatvanas évekről, amikor Geertz és tehetséges végzős diákjai gyakorlatilag „feltalálták' 
a szimbolikus és jelentésközpontú antropológiát mint az akkor uralkodó reál as seashell 
(„valódi, mint egy kagylóhéj”) megközelítés alternatíváját. S végül szót ejt a princetoni 
Institute fór Advanced Study * olümposzi magasságairól sugárzó szellemi párviadalokról 
és projektekről; a hetvenes években Geertz itt vetette meg az interpretatív társada
lomtudományok alapjait, s itt ütközött először ellenállásba amiatt, hogy a pozitivizmus 
régi bástyáját egy meglehetősen relativisztikus megközelítéssel akarta bevenni.

De vajon sikerül-e Geertznek megmagyaráznia, hogy milyen szenvedély hajtja az ant
ropológusokat még mindig a terepre? Az antropológia Geertz értelmezésében annyira 
lezser, ad hoc, keresetlen, sőt véletlenszerű, hogy már-már öncélúnak tűnik. Azért vá
lasztotta Sefrou-t kutatása színhelyéül, mert a pasa „nyájas” volt, mert a gyerekeinek „vi
szonylag komfortos körülményeket" tudott biztosítani, és mert volt arrafelé „berber, zsidó, 
olívabogyó és fal”. És épp oly könnyedén hagyta ott Párét, az indonéziai terepet Marok
kóért, amikor a hatvanas évekbeli antikommunista tisztogatások idején Indonéziában el
szabadult a pokol.

„Kihagyni a forradalmat”, ahogy Orin Starn, a Duke egyetem antropológusa nemrég 
fogalmazott -  ez az antropológus önvédelmi stratégiája a résztvevő-megfigyelő terep
munka feltalálása óta. Geertz sajnálkozva jegyzi meg, hogy terepmunkája valahogy min
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dig a viharos politikai események közötti átmeneti nyugalmi szakaszra volt időzítve; „foly
ton úgy éreztem”, -  írja, -  „hogy túl későn jöttem, mégis túl korán érkeztem”.

A könyv olvasása után az a benyomásom, hogy A tény után visszakanyarodik az ant
ropológia vitatott eredetéhez, a viktoriánus gentleman szórakozásához, aki számára a 
sport abban áll, hogy nem nagyon tudja, hová akar kilyukadni -  márpedig a váratlan for
dulatok sorozata Geertz szerint az élet eltöltésének „mulatságos” módja. Ám ilyen rop
pant változások közepette, mint amilyen a gyarmati birodalmak romjaiból támadt új nem
zetek születése, a nyugodt, ironikus, kissé tartózkodó antropológus-szemtanú, aki a „ret
tenthetetlen néző” nevezetű sportot űzi, nem tűnik különösképpen mulatságosnak. Ko
runk egyik legfontosabb antropológusának a visszaemlékezése azt sejteti, hogy a mo
dern „realista" antropológia végéhez ért, és valami új dolog van születőben. A fiatalabb 
antropológusnemzedékből sokan -  különösen azok, akik rendkívüli politikai helyzetben, 
népirtás vagy háború közepette dolgoznak -  hajlandóak elkötelezni magukat aktív szem
tanúkként, tudósítanak a szörnyű eseményekről, és reagálnak is rájuk. Geertz számára 
azonban az egyetlen alternatíva továbbra is a megértés módjainak öngúnnyal fűszere
zett, higgadt keresése marad.

* 1930-ban alapított elit magánintézet, tagja volt többek között Neumann, Panofsky, Gödéi és 
Einstein is. (A fordító megjegyzése)

0

Orzóy Ágnes fordítása
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Vizsgálat a 
villamosenergia-ipar fogyasztói 

megítéléséről
TRINGER ÁGOSTON -  MÓRÓ ISTVÁN

Nyolc cikkből álló sorozatunk végén -  kissé elszakadva az eddig bemutatott 
témáktól -  jelen cikkünkben a szolgáltató-fogyasztó kapcsolatrendszer azon 
elemével foglalkozunk, amely a korábbi időkben nem kapott akkora figyelmet mint 
megérdemelne. A fogyasztóról magáról van szó, akinek a szolgáltatásról és a 
szolgáltatóról alkotott véleménye, megítélése igen jelentős eleme a szolgáltatás 
folyamatának. Reményeink szerint cikkünkből kitűnik, hogy a magyar villa- 
mosenergia-iparág a fogyasztókat a szolgáltatás fontos részének tekinti, vélemé
nyeire kíváncsi, és az iparág törekvéseinek egyik meghatározó eleme a 
fogyasztók elégedettségének elérése.

Az ismert mese végén a király meztelen volt ugyan, hivatalt viselő környezete mégis 
„gyönyörű új ruháját” dicsérte. Egy kisgyereknek kellett kikiabálnia az igazat: a király mez
telen! Ma már természetesen nincsenek sem buta királyok, sem hízelgő udvaroncok... a 
fejlett világban mégis általános, hogy időről időre a különböző társadalmi- és gazdasági 
szervezetek egyaránt az adott hierarchián kívül álló, erre szakosodott cégek kutatóinak 
segítségével igazi tükröt tartatnak maguknak. Kicsit szakszerűbben fogalmazva ennek 
oka ez alábbiakban rejlik:

A piacgazdaságban működő gazdálkodó szervezetek működése alapvetően attól a pi
actól függ, amelyet kiszolgálnak. Működésük legfontosabb feltétele, hogy ismerjék ezt a 
piacot és annak valós igényeit elégítsék ki, miközben a piaci szereplők hosszú távú elé
gedettségét vívják ki tevékenységük során. Ezért a gazdálkodó szervezetek értékesíté
si-marketing tevékenységük első eleme mindig a piackutatás.

A piac ismerete azonban nemcsak méretének, fogyasztási jellemzőinek ismeretét je
lenti, hanem az azt alkotó emberek véleményét az adott szervezetről, tevékenységéről. 
A tapasztalatok szerint minél fontosabb egy szervezet tevékenysége a fogyasztók 
számára, annál inkább meghatározó lesz ezen vélemények ismerete a hosszú távú 
működése érdekében, hiszen a fogyasztók is kritikusabbak vele szemben. Egy olyan 
nélkülözhetetlen szolgáltatás esetében, mint a villamos energia, különösen fontossá 
válik a fogyasztók beállítódásainak megismerése, hiszen a nélkülözhetetlenség mel
lé a természetes monopolhelyzetből fakadó kiszolgáltatottság érzet is növeli a fo
gyasztók elvárásait.

Ezt felismerve a Magyar Villamos Művek Rt., mint az ország villamosenergia-ellátásá- 
ért felelős szervezet a közel múltban országos közvéleménykutatást kezdeményezett, 
ennek keretében a lakosságnak az iparágról alkotott véleményéről és várható fizetési 
készségéről készíttetett tanulmányt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szak
embereivel.

A közvéleménykutatás kezdeményezését a villamosenergia-iparág előtt álló kihívá
sok, illetve a közelmúlt jelentős, a lakosságot is nagymértékben érintő változásai is in
dokolták. Január 1-jétől egy eddig még nem tapasztalt mértékű lakossági villa- 
mosenergia-áremelésre került sor. Az ár az eddigi tapasztalatok alapján az egyik legje
lentősebb tényező a szolgáltatás megítélésében, ezért mindenképpen szükségesnek
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tartottuk az áremelés hatásainak tesztelését a lakosságon. Ez azért is fontos, mert valós 
segítséget akkor tudunk nyújtani, például a takarékosságban, ha ismerjük a fogyasztók 
valós igényeit illetve szokásait.

A hatékony gazdálkodás kényszere előtérbe helyezi a hátralékok kezelésének kérdé
sét is. Közismert, hogy elsősorban a fővárosban igen jelentős a nemfizetők száma (több 
mint kétszázezer fogyasztó). Ahhoz hogy ennek arányát -  többek között a becsületesen 
fizető fogyasztók érdekében -  csökkenteni lehessen, fontos a nemfizetés okainak meg
ismerése. Ehhez számtalan segítséget ad a megfelelően végzett motivációkutatás, ezért 
a fizetési készség hátterével, a villamos energia értékével kapcsolatos kérdéseket is fel
tettünk.

A villamosenergia-iparág küszöbön álló privatizációjának sikeres lebonyolításához 
fontos, hogy azt a lakosság támogassa, céljaival azonosulni tudjon. Ezért tartottuk fon
tosnak az ezzel kapcsolatos vélemények megkérdezését is.

A villamosenergia-iparág PR-tevékenysége kétlépcsős működési modell alapján tör
ténik, egyrészt az MVM Rt. másrészt az áramszolgáltatók által. E tevékenység-együttes 
maximális hatékonysága érdekében fontos ismerni, hogy az egyes régiókban a jellemző 
fogyasztói vélemények eltérnek-e egymástól, illetve ha igen, milyen demográfiai változók 
mentén. A kutatás e tekintetben is számtalan információval szolgált.

A gazdálkodó szervezetek számára komoly előny, ha fogyasztóiról, azok véleményeiről 
pontos képpel rendelkezik, ami a küszöbön álló privatizáció során feltétlen értéket jelent. 
Ez is célja volt a felmérésnek.

A kutatás elsődlegesen arra irányult, hogy az iparági PR-tevékenység szakmai hátte
rét, illetve az ahhoz szükséges adatokat, információkat szolgáltassa, biztosítsa ezen túl
menően az értékesítési-marketing munka számára is információkat adjon.

________________VIZSGÁLAT A VILLAMOSENERGIA-IPAR FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSÉRŐL

A villamosenergia-iparág a lakosság tükrében
••

Ügyfeleink számára a villamos energia a mindennapi élet nélkülözhetetlen, nem he
lyettesíthető, környezetbarát és kevés zavarral működő szolgáltatás képében jelenik 
meg, amint az a villamos energia főbb jellemzőivel kapcsolatos véleményekből kiderül. 
Meglepő módon a „korlátlanul rendelkezésre álló” jelzőt a pazarlással asszociálják, még
pedig a legiskolázottabb réteg a leginkább. A legnagyobbra a zavartalan, biztonságos 
ellátást értékelik a fogyasztók e tekintetben kedvező tapasztalatokkal rendelkeznek.

Az áremelés hatásai

A lakosság 1995 áprilisában az előző óv azonos időszakához képest átlagosan 85%- 
os áremelést érzékelt, a nagyobb fogyasztású háztartások pedig ennél is jelentősebbet 
/némiképpen meghaladja a ténylegeset). Szoros az összefüggés az érzékelt áremelke
dés és a háztartások készülék-felszereltsége között. Italában azonban a megkérdezettek 
igen jól meg tudják becsülni a költségek százalékos növekedését. Fontos megállapítás 
ugyanakkor, hogy a kiadásokon belüli tényleges áramköltség-hányadot a megkérde
zettek a valóságosnál jóval többre értékelték. Az összes kiadáshoz viszonyított való
ságos arány 5,9%, a nagyobb jövedelműeknél ennél is kevesebb: 3,8% alatti az érték, 
ugyanakkor a válaszadók 8-15 % közöttire becsülték az áramköltségeket. Látható te
hát, hogy a villanyszámla kiemelt jelentőségű a háztartások költségvetésben, na
gyobb, mint a tényleges mértéke. A háztartások számára a villany kiemelt jelentő
sége ezen is lemérhető.

A fizetési készség a felmérés szerint szezonális hatásra módosulhat. A felhasználás
ban alapvetően világítási asszociáció húzódik meg, ebből következik, hogy a fogyasztók 
egyértelműen a téli fogyasztást ítélik a legnagyobbnak. Amint az a takarékossággal fog
lalkozó részből a következőkben kiderül, a világítás lényegesen előkelőbb helyet foglal 
el a lakosság villamosenergia-felhasználásról alkotott képében, mint a tényleges hányad. 
Ebből is fakad vevőink érzelmi indíttatásból leginkább a téli áremeléseket utasítják el. 
Fontos tennivalója az iparágnak, hogy a háztartások energiamérlegéről a fogyasztóit 
pontosan tájékoztassa.
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A lakosság általánosnak mondható véleménye, hogy a mai villamosenergia-árak csak 
részben fedezik a ráfordításokat. Ebből arra következtethetünk, hogy az ügyfelek több
sége „lélekben felkészült" az újabb áremelésekre. Minden második lakos a költségeket 
tekintve indokoltnak érzi az áremelést.

Régiónként jelentős eltérések mutatkoznak az árköltség-nyereség megítélésében. A 
fővárosi lakosság jobban informált a költségek alakulásáról, mint a vidéki. A felmérés sze
rint a leghátrányosabb helyzetben lévő régió lakosságának közel 40%-a számít újabb 
áremelésekre.

Egészen látványos, hogy anyagi nehézség esetén a villanyszámla kifizetése mennyire 
egyértelmű prioritást élvez az egyéb közüzemi díjakhoz képest.

A lakosság 99,5%-a elsőként azt fizeti ki, megelőzve valamennyi rendszeres kiadást. 
Az áramot a lakosság tehát nemcsak helyettesíthetetlennek ítéli, hanem fizetni is hajlan
dónak mutatkozik, mert befolyásolja őt a villamos energia nélkül nem üzemeltethető esz
közök fontossága. Ez is arra utal, hogy a nemfizetés alapvetően nem anyagi okokra 
visszavezethető magatartás, hanem szocializáltság, életvitel kérdése. A felmérés meg
erősített minket abban a meggyőződésünkben, hogy a nemfizetők igen jelentős része 
nem anyagi okok miatt adós a villanyszámla rendezésével. Sokkal inkább az illető élet
vitele, szociális kapcsolatrendszere a meghatározó a fizetési hajlandóságra. A kutatás 
feltárta hogy a szolgáltatók határozott fellépése a hátralékosokkal szemben érezteti ha
tását a fizetési készségre.

A költségek, illetve az iparág főbb jellemzőinek ismerete

Szintén fontos tapasztalat, hogy a vevők meglehetősen torz képpel rendelkeznek a 
villamosenergia-ár költségtartalmát illetően. A legjelentősebb költségelemek rangsorá
ban a karbantartás, az adó és a hálózatépítés került az első helyre. A legutolsóként em
lítették a tüzelőanyag és környezetvédelmi költségeket. Elsőrendű feladat ennek a kép
nek a realitásán javítani, hogy a költségelemekről, azoktényleges arányáról pontos képet 
nyerjen a lakosság. Csak így várható el partnereinktől, hogy elfogadják a tényleges rá
fordításokat fedező árakat.

A felmérés szerint a környezetvédelmi aspektus jelenleg sajnos nem különösebben 
fontos a lakosság nagy része számára, mert annyira az árak dominálják a kialakult képet. 
Amennyiben véleményt alkot róla, úgy nem asszociál az iparágról a környezet szennye
zésére. A nyugati tapasztalatok alapján valószínűsíthető ugyanakkor, hogy a környezet- 
védelem egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerül. Igen fontos tehát hogy ezt a 
folyamatot az iparág kommunikációs munkájában kövesse, illetve saját és a társadalom 
javára alakítsa.

Meglepően jók viszont a megkérdezettek becslései a villamosenergia-ipar méreteit te
kintve. Átlagosan 32 000 embert foglalkoztató, 336 milliárd Ft vagyonú nagyvállalatnak 
tartják. A lakosság az iparágat elsősorban a szolgáltatóval asszociálja, az ő  megítélése 
alapján mond róla véleményt. A rendszer szó viszont politikai tartalma miatt irritálja. Ezért, 
ha a teljes vertikumról van szó, inkább célszerű a „villamosenergia-szolgáltatás teljes fo
lyamata” megnevezés használata, hiszen a laikus számára csupán a szolgáltatás ténye 
a lényeges.

Az MVM Rt. megítélése

Igen kedvező az MVM Rt. imázsa, annak egyes alkotó elemei (szükségesség, nélkü
lözhetetlenség, ismertség, biztonságosság stb.), csupán az ár kapott rossznak minősít
hető osztályzatot. Erre a kedvező képre építhetők a privatizációval kapcsolatos érvek is. 
A lakosságnak csupán 16%-a vár az iparág magánosításától szolgáltatásromlást, a több
ség (45%) változatlanságot. Ugyanakkor 66%-a magánosítást az áremelésekkel kap
csolja össze.

A társaságcsoport kisebb társaságokká való feldarabolásától a megkérdezettek több
sége áremelkedést vár. Az indoklásban az áremelkedést, illetve csökkenést várók egya
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ránt azt a költségekkel hozzák összefüggésbe. Ez is alátámasztja, hogy a privatizáció 
tényleges indítékainak szakszerű, korrekt megvilágításában, a reális költségek megis
mertetése tekintetében igen sok iparágunkban a tennivaló. Tanulságos, hogy a privatizá
ciótól a legtöbb javulást a főváros, illetve dél-nyugati régió lakosai, más bontásban: a fia
talok, magasabb képzettségűek és a legmagasabb jövedelemkategóriákba tartozók vár
já k

Eléggé tájékozatlannak mutatkoznak vevőink az áremelések okainak, technikájának 
ismerete tekintetében. Elsősorban a kormánnyal, másodsorban az MVM Rt.-vei kapcsol
ják össze az áremeléseket. Az Energia Hivatal szerepe e folyamatban láthatóan nem vi
lágos! Ugyanaz a réteg tulajdonítja az MVM Rt.-nek az áremelést, amely a privatizá
ciótól a legtöbbet várja (dél-nyugati régió, magas végzettség, fiatalabbak, magasabb 
jövedelműek).

Közel minden második lakos a monopolhelyzettel hozza összefüggésbe az áremelé
seket. Ugyanakkor minden más szempontnál meghatározóbbnak ítélik meg az árakra a 
kormány adópolitikáját. Azzal, hogy a korábbi árakban nem szerepeltek a tényleges költ
ségek, a budapesti lakosság 46%-a, a délnyugati régió 31%-a ért egyet, viszont az ÁFA 
növekedés árnövelő hatásával átlagosan több mint 70% ért egyet. Összegezve tehát, az 
árképzés kérdésében meglehetősen nagy a bizonytalanság! A véleményeket alapvetően 
érzelmi beállítódások determinálják, s nem a korrekt információkon alapuló szakszerű 

ismeretek!

Az energiatakarékossággal kapcsolatos vélemények
A lakosság meglehetősen bizonytalan a tényleges megtakarítási lehetőségeket illető

en is. A megtakarítások legjelentősebb forrásainak a világítást és a televíziót tartják, ami 
arra utal, hogy a villamosenergia-felhasználás még ma sem tudatos fogyasztói magatar
tás. Ugyanakkor igen erős az igény a takarékossági tanácsadásra. A lakosság 40%-a az 
áramszolgáltatótól, 36%-a pedig a kormánytól várja a segítséget takarékossághoz. Eb
ben egyrészt az tükröződik, hogy a fogyasztók elismerik (és el is várják) a szolgáltató 
kompetenciáját ebben a kérdésben, ugyanakkor erősen él az elvárás a központi jellegű 
támogatások iránt. Rendkívüli felelősséget jelent tehát a korrekt, tényleges lehetősége
ket megismertető tájékoztatás végzése.

Meglepően nyitott lenne a lakosság a kedvezményes tarifák más rendszerére is, az 
éjszakai, különmért lehetőségnél is többen vennék igénybe a hétvégi olcsóbb áramot. A 
háztartások igen nagy része (mosás 80%, vasalás 63%, porszívózás 51%, stb.) változ
tatna szokásain és tolná hétvégére az egyes felhasználástípusokat, amennyiben erre a 
műszaki lehetőség adott lenne. Mintegy 40%-os kedvezmény szinte valamennyi vevőnk 
számára vonzóvá tenné a kedvezményes tarifákat.

Összességében a vizsgálat nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy magunk elé tükröt 
tartva fogyasztóink véleményeit és elvárásait megismerve jobban elébe tudjunk menni 
azoknak, a fogyasztók elégedettségét, a hosszú távú partneri viszony elérését célul tűz
ve.
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Iskolaszék az általános művelődési 

központokban
Állampolgári jogosítványok az önkormányzati fenntartású 

intézmények használkatában

Az önkormányzatokról szóló törvény annak idején Magyarországon korábban 
sohasem volt széleskörűséggel bízta a választott testületekre és polgármesterek
re, hogy településeiket legjobban ellátó, lakosaikat legjobban kiszolgáló intézmé
nyeket, s zo lg á lta tá so ka t hozzanak lé tre  és m űködtessenek. Ezek  
célszerűségének, hatékonyságának legfontosabb mértéke, hogy az emberek 
mennyire tekintik sajátjuknak őket. Az emberek társas kapcsolatai, a csoportok, 
közösségek életteréül szolgáló közművelődési, közéleti fórumok, a művelődési 
házak, könyvtárak, iskolák esetében az intézményhasználat közéleti jellege két 
oldalról is szembetűnő. Egyrészt az itt zajló eseményeken való részvétel önkén
tes, másrészt a lakodalomtól az egyházi szertartásig a lakógyűléstől a képviselői 
fogadóóráig változatos programoknak adnak otthont.

Rövid távon fennálló ellentmondásnak tekinthető, hogy az iskola az államilag előírt kö
telező oktatás színtereként ól a köztudatban. Az iskolának ezek az iskolás korú gyerekre 
leszűkített funkció csak az államosítások óta alakultak ki, hiszen köztudott, hogy a falu 
iskolája és minden más közintézménye (a vendéglőtől az ipartestületek házáig) a falu 
egész közössége társas együttléteinek, művelődésének színterei, a néptanító és a pap 
pedig e művelődési folyamatok gerjesztői voltak. Az egységes általános iskola mindenhol 
és mindenki számára azonos kereteket jelentő megvalósulása csak az ideolgóusok és 
politikusok képzeletében élt. A „letisztult” iskolai funkciók valójában erősen differenciáló- 
dottan jelentek meg településeink nagy részében. Egészen más lehetőségei adódtak a 
szocialista iparvárosok állami támogatáshoz és kedvezményes hitelhez jutó vezetőinek 
településeik közintézményeinek működtetésér, mint az egyre inkább leszakadó, sok 
esetben körzetesített kistelepülések irányítóinak. Jól tetten érhető ez ma is az iskola ké
pén, az ott nyújtott szolgáltatások színvonalán. A megszületett közoktatási törvény egyik 
fontos törekvése éppen az, hogy az iskolát visszahelyezze eredeti funkciójába és valódi 
tulajdonosainak döntési illetékességébe, megteremtve az iskolafenntartók, az iskola- 
használók és szakalkalmazottak párbeszédének kereteit.

Az intézményhasználat mai szabályozottsága

Az iskolák, művelődési házak, általános művelődési központok (a továbbiakban: ÁMK-k) 
szervezeti és működési szabályzatait áttekintve feltűnő aránytalanságokat tapasz
talhatunk azzal kapcsolatban, hogy tartalmuk túlnyomórést az alkalmazottak ügyeire irá
nyul és eléggé nagyvonalúan intézik el a látogatók jelenlétével, jogaival, lehetőségeivel 
kapcsolatos szabályozást. Hasoonló az aránytalanság az óvodák, iskolák, diákotthonok, 
közösségi házak, könyvtárak esetében is. A különböző önkormányzati fenntartású intéz
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mények látogatók általi igénybevételének módozatairól -  tehát, hogy ki mit tehet, kinek 
mire van joga ezekben az intézményekben -  eltérő általános rendelkezések vannak élet
ben, ami szükségessé teszi, hogy a mait lényegesen meghaladó körültekintéssel, rész
letesen szabályozzuk a civil jelenlétet.

A szabályozás alapjai:
-  a tanulói jogviszony;
-  a szülői érdekérvényesítés;
-  az olvasói jogosítványok;
-  az egyéni és közösségi jellegű kulturális szolgálatás szabad igénybevehetősége.
E kérdések némelyik nem is kezelhető a jelenlegi jogi keretek között, hiszen a fent 

„megszólítottak” közül nem mindenkit illet meg a véleménynyilvánítás joga.
A szerzők abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy részt vehettek egy -  Magyar- 

ország hét leghátrányosabb helyzetű megyéjében folyó -  községi közintézmény-fejlesz
tési az OMFP támogatásával a TTI EUROVIA Kft gondozásában sorra projektben. Ennek 
során tapasztaltuk, hogy bár a résztvevő települések majdnem ingyen hozzájuthattak

-  a település szociológiai jellemzőit,
-  a levonható következtetéseket,
-  a feltárt problémákra javasolt megoldásokat és
-  a kialakításra javasolt közintézmények tanulmányterveit tartalmazó dokumentumok

hoz, a jó ötletek életre keltése szinte mindeütt akadozva indult. A helyi közvélemény, a 
helyi társadalom megszólításához nem álltak rendelkezésre alkalmas keretek. Nem az 
alkotóerő vagy a szószándék hiányzott. Általában az a felismerés maradt el, hogy a közös 
problémák hatékony kezeléséhez az intézményi határok lebontására van szükség.

A helyzet megvilágítására álljon itt egy példa:
Az egyik Békés megyei kisközség termelőszövetkezete szétesett, mert főágazata, a 

sertéstenyésztés elveszítette a volt szovjet piacot. Fel kellett számolni, az emberek nagy 
része munkanélkülivé vált.

S a tanítókkal beszélgetve kiderült: aktív, sikeres kertbarát-kör működik a faluban, 
amely a környékbelieket is összegyűjti. Értékes és jó minőségű termékeiket minden 
ősszel kiállításon mutatják be, amelyeken a zöldségek és gyümölcsök között finom, házi 
készítésű konzervek (savanyúságok, dzsemek, befőttek) is kiállításra kerülnek. Javasol
tuk, hogy keressenek egyszerű, de a nyugati igényeket kielégítő csomagolástechnikát, 
és a névvel, címmel ellátott „termékeiket” már exportálhatnék is, például Németországba, 
ahol különösen nagy a házi készítésű, ráadásul magyar ízesítésű asztalravalók piaca.

Minden együtt volt, csak egy kis menedzsmentre lett volna szükség. Mégsem történt 
semmi, mert nem akadt megfelelő forma az alapvetően művelődési érték (a kertbarát-kör) 
és a gazdasági vállalkozás közötti távolság áthidalására.

A társadalmi képviselet egy lehetséges változata

A következőkben olyan modell fölvázolására vállalkozunk, amely egy lehetséges vál
tozatát mutatja be annak, hogyan lehet a közösségi intézményekben a legkülönbözőbb 
érdekek, a közvetlenül kultúrális és nem kultúrális aktivitások között az egyenér
tékűséget megteremteni. A modell kiindulópontját az jelenti, hogy két „erős” (jól szerve
zett, saját adminisztrációs háttérrel rendelkező) fél mellett kell „helyzetbe hozni” a „gyen
ge” (szervezetlen, megjelenésében esetleges) harmadik. Az intézményben dolgozó 
szakalkalmazottaknak érdekképviseleteiken és a munkáltatóval megkötött kollektív szer
ződéseken kívül egyéb keretekben is módjuk van érdekeiket megjeleníteni (például köz
alkalmazotti tanács). Az intézményeket használók közössége azonban testületi értelem
ben szervezetlen és az önálló ügyvitel feltételeivel sem rendelkezik.

Az iskolaszék valódi háromoldalúsága érdekében a használói tanács életre hívása va
lamennyi -  a közösség erőforrásaiból finanszírozott -  szolgáltatás és intézmény mellett 
sokat segítene a tényleges szükségletek feltárásában, a különböző szakmai és ideológiai 
korlátok eltávolításában. A kvázi „részvényesi” viszonyulással megjelenő látogatók kö
zötti, s az intézményhasználathoz kapcsolódó viták jelentősen hozzájárulhatnak a nap-
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iainkban oly fontos szociális készségek (együttműködés, konfliktuskezelés, konszenzus 
keresés, vitakészség stb.) fejlesztéséhez.

A működéshez való állampolgári jogok gyakorlásához szükséges törvényi garanciák 
hiányoznak. Az egyelőre még ugyan érvényben lévő közművelődésről szóló törvény a 
születése óta gyökeresen megváltozott feltételrendszer közepette mára hitelét vesztette. 
Szerencsére a helyi nyilvánosság, a helyi közélet működtetéséhez szükséges intéz
ményrendszer szükségességéről egyre több szakmai tervezetben olvashatunk. A sza
bad művelődéshez való jog nem az intézményektől független, hanem a művelődés tar
talmát, a lehetséges szervezeti kereteket, a rendelkezésre álló erőforrásokat átfogó, azaz 
az intézmények használatára irányuló közösségi döntéseket jelenti. Ezért javasoljuk, 
hogy minden településen jöjjön létre használói tanács, ennek ügyvitelszervezői felada
tainak ellátása érdekében pedig civil iroda.

Az előző szervezeti változáshoz képest a civil irodák felállítása a közösségi művelődési 
szervezetek mai működési módjának módosítására irányuló javaslat. Az ezekben folyó 
tevékenység -  a közéletnek a hagyományos művelődésnél szélesebb értelmű közösségi 
aktivitásokat magába foglaló fejlesztése -  igényli, hogy a különböző megrendeléseknek 
elvi egyenértékűségét biztosító szervezeti keret alakuljon ki. Szerencsétlen helyzet, ami
kor a helyben élők számára más-más okból fontos szükségletek, mint például egy családi 
ünnep és valamilyen kultúrális rendezvény rangsoráról politikai vagy szakmai fórumok
nak kell dönteni. Ennek elkerülésére -  könnyen belátható -  a legjobb mód egy civil iroda 
működtetése, melynek életre hívásával megteremthető a feltétele a kultúrális és nem 
kultúrális természetű aktivitások közötti egyenértékűségnek. A változás még inkább a kö
zéleti érdek kiszolgálását, az egyéni közösségi szolgáltatások fejlesztését, az önkor
mányzatiság szervezeti és szakmai feltételeinek biztosítását hozza magával.

Az oktatási törvény iskolaszékkel kapcsolatos rendelkezései garantálják az intézmény 
szellemi és gazdasági kondícióinak fejíesztéséável, azok felhasználásával kapcsolatban 
egyaránt érdekeltek -  a használók (növendékek, szülők), a működtető szakemberek (pe
dagógusok) és a fenntartó (önkormányzat) -  érdekegyeztetésen, konszenzuson alapuló 
közös döntés lehetőségét.

A demokratikus intézményhasználat megteremtésének igénye nem előzmények nél
küli az ÁMK-mozgalomban, hiszen az ÁMK kezdettől fogva a környező társadalomtól füg
gő, annak szolgálatát felvállaló intézménynek tekintette önmagát. E probléma megoldá
sára keresett válaszok közül való a nyolcvanas évek elejétől -  a sok helyen megalakult, 
e célokat megvalósítani szándékozó társadalmi testületek sora (például ÁMK Társadalmi Bi
zottság, Közművelődési Tanács stb.). Más kérdés, hogy az akkori politikai viszonyok között 
e párbeszéd csak két fél, a szakemberek és használók között alakulhatott ki, mert a fenntartó 
(a tanács) nemcsak az intézmény, hanem saját hatósági, hatalmi szerepének „fenntartójának’ 
tekintette magát, s nem „ereszkedett le" ilyesféle bizonytalan keretek közé.

Az oktatási törvénynek az iskolaszék létrehozásával kapcsolatos rendelkezése nem
csak az iskolákat helyezi a fentiekben vázolt demokratikusan hozott döntések alapjára, 
hanem a komplex intézményeknek is lehetőséget biztosít arra, hogy az ÁMK mellett is 
létrejöhessen -  főleg használói oldalon -  az iskolaszékekhez hasonló jogosítvánnyal 
egy olyan forma, mely érdekkülönbségeket és érdekazonosságokat kifejtő, biztosítja 
mindazon csoportok, rétegek, civil szervezetek képviseletét, amelyek tevékenységük ré
vén kapcsolatba kerülnek az ÁMK-val.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények irányításának új döntéshozó fóruma
ként jöhet létre az a három oldalú szervezet, az iskolaszék, amely a látogatói érdekek 
szervezett és szabályozott megjelenítését integrálja a szakmai irányítás (az intézmény- 
vezetés) hagyományos funkcióival és a fenntartói jogosítványokkal. A közelmúlt fejlesz
téssel összefüggő, helyi döntéshozó folyamatait elemezve egy sajátos „felelgetős” mo
dell jelenlétét láthatjuk. Lehetett az első lépés megtevője akár az önkormányzat, akár a 
szakalkalmazotti réteg, az események egymásnak ellentmondó állásfoglalások közötti 
kölcsönös „felelgetésben” zajlottak. Jellegzetes érvelése az ilyen természetű vitáknak, 
hogy mikor, milyen módon vehetnek részt a kérdések eldöntésében a tulajdonképpeni 
érdekeltek: a szülők, gyerekek, fiatalok. Gyakori hivatkozási mód a hátrányt szenvedő 
csoportok sérelmeinek felemlegetése (tényleges megkérdezésük nélkül).
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A javasolt változás lényege, hogy az önkormányzati létesítményekben rendelkezésre 
álló erőforrások arányos felhasználásának mérlegelésére, az intézményekkel kapcsola
tos stratégiai érvényességű döntések meghozatalára, a fenntartói jogok gyakorlására új 
fórumo(ka)t kell létrehozni.

Az első megközelítésben ez a két testület az önkormányzat és a szakalkalmazottak 
számára saját kompetenciájukról való részleges lemondást, dötnési korlátozottságot je
lent. De csak látszólag ez a helyzet. A harmadik fél, a látogatói oldal markánsabb meg
jelenésével -  mely a használói tanács dötnési helyzetbe emelését hoza magával -  a cél
szerűség és a hatékonyság növekszik. Az arányos képviselet és az operatív választási 
rendszer kidolgozása a résztvevők aktivitása nélkül tehát nem képzelhető el. A helyzeti 
előnnyel rendelkező intézményvezetés és az önkormányzati apparátus feladata ebben 
a folyamatban a szükséges információk és infrastruktúra biztosítása, s az ehhez szük
séges „szervízhálózat” személyi és szakmai feltételeinek megteremtése.

Az ÁMK-ban szükségszerű, hogy sajátos, az önálló iskoláktól eltérő iskolaszék jöjjön 
létre, mert éppen ez segíthetné a lakossági érdekek határozottabb kifejezését. A helyi 
hatalom nem a jog hatalmát jelenti, hanem olyan ermékeny közéletet, amelyet a bizalom 
és az aktivitás szervez.

Az erre szóló előírás szerint 1994. február 28-ig megalakultak az iskola, illetve óvoda
székek. Természetes, hogy mint minden új konstrukció, ez is magán visel bizonyos hiá
nyosságokat. Félő például, hogy sok helyen csak szervezeti kérdésnek tekintik a dolgot. 
Meggyőződésünk azonban, hogy a tartalom, a lehetséges funkciók tisztázása nélkül ke
vés a valódi hozadéka. Amikor a változatos közéleti funkciókat ellátó ÁMK iskolaszék- 
építési szükségleteit és lehetőségeit soroljuk, javaslataink hátterében az intézmény kör
nyezetében élők megszólítása, a helyi szinten felmerülllő problémák megoldására alkal
mas keretek megteremtésének igénye vezet bennünket.

Az átmenet, a már létező ÁMK-ban működő iskolaszék továbbfejlesztése az alábbi lé
pések egymásutánjaként képzelhető el:

-az  önkormányzat kultúrális bizottságának közreműködésével, a különböző szakmai 
érdekcsoportok bevonásával; a civil szervezetek képviselői többfordulós vitafórumokon 
tisztázhatják a kultúrális területen felhasználható erőforrások feletti döntési jog megosz
tásának kérdéseit; ehhez kapcsolódóan

-  az intézmények alapító okirataiban, szervezeti és működési szabályzataiban a la
kossági használatra vonatkozó előírások okszerűségét;

-  a használói érdekek megjelenítése intézményes feltételeinek kiépítését, azaz a 
használói tanács és a civil iroda létrehozását.

Természetesen ez csak egyféle változat; más utak is létezhetnek.

A törvény értelmezéséből eredő lehetőségek

A közoktatási törvény az AMK-t a közokatási intézményrendszer teljes jogú tagjának 
tekinti, amelyet azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg.

A törvény -  több helyen -  megerősíti az ÁMK-k helyét az oktatási-művelődési rendszer 
egésézben. így az iskolaszékek létrehozásával kapcsolatos törvényes előírások az ÁMK- 
ban működő iskolákra is vonatkoznak. Az ÁMK-knak azt az igényét, hogy a teljes tevé
kenységrendszerében résztvevő használók képviselete is biztosítva legyen az iskola
székben, sehol nem tiltja, sőt megerősíti:

„Az iskolában a nevelő- és oktatómunka segítés a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, 
az intézményfenntartók, továbá az intézmény működtetésében érdekelt más szervezetek 
(kiemelés a szerkesztőktől -  E.Z., K.L.) együttműködésének előmozdítására iskolaszék 
alakul.”

Javasoljuk, hogy az ÁMK szevezeti és működési szabályzata rögzítse: a művelő
déshez való alkotmányos jog alapján kik, milyen feltételek mellett használhatják az in
tézmény tereit, eszközeit. Á szövegalkotás során vizsgálni kell, hogy mit lehet és mit kell 
azon érteni, hogy valaki
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-  állampolgári jogosítványok alapján, pl. térítés ellenében vagy térítés nélkül, egyénileg 
vagy csoportosan, előzetes bejelentés mellett stb.;

-  rendeltetésszerű használat során, pl. a helyi közélet általános normáinak betartása, 
a szükséges felelősségvállalás mellett stb.;

-  szolgáltatás rendszeres vagy szerződés szerinti igénybevevőjeként részt vehessen 
az ÁMK-ban működő iskolaszékbe történő választásokban, illetve oda maga is bevá
lasztható legyen.

Meghatározó alaptfeltételnek az ÁMK nyújtotta szolgáltatások rendszeres igénybevé
telét lehet tekinteni. Az útmutató készítőinek az a javaslata, hogy olyan szabályozás szü
lessen, amely a művelődésben aktív résztvevőket, a közéletiséget fölvállalókat juttatja 
képviseleti lehetőséghez.

Az ÁMK -  az iskolánál szélesebb kliensi kört érintő -  tevékenység- és szolgáltatórend
szere az iskolaszék összetételében szélesebb társadalmi részvételt és képviseletet kí
ván meg és ennek lehetőségét meg is adja. (Lásd az idézet kiemelt része!)

A képviseleti jog kibővítésének lehetősége a törvény betű szerinti értelmezéséből és 
annak szelleméből következik: az iskolaszék érdekegyeztető fórum, amelynek döntési, 
egyeztetési és véleménynyilvánítási, javaslattevő joga van.

A törvényből világosan kitűnik, hogy az iskolaszékben háromféle képviselet érvénye
sül; a törvény értelmében az iskolaszék alappillérei:

-  a nevelőtestület választott képviselői;
-  az intézményfenntartó megbízott képviselői;
-  a szülők választott képviselői.
Ha ezta szándékot az AMK-ra vetítjük, e három pillér:
-  az intézményben dolgozó szakemberek (pedagógusok, népművelők, könyvtárosok, 

pszichológusok, családsegítők stb.) képviselői;
-  az intézményfenntartó megbízott képviselői;
-  használók (szülők, növendékek, s mindazon rétegek, csoportok, egyének, akik és 

amelyek az intézményt valami módon használják) képviselői.
Az ÁMK-ban működő iskolaszék az intézményhasználatban érdekelt közösségek, ré

tegek, csoportok képviseletét azok megfelelő összetételével biztosítja.
A kérdés az, hogy a szülők körén túl, kik azok az egyének, csoportok, szerveztek, akik 

és amelyek a civil szféra képviseletében választhatók lehetnek. Nyilvánvaló, hogy a vá
laszthatóság szempontjából nem jöhet számításba az, aki mondjuk a menetrenddel kap
csolatos információért keresi fel az ÁMK-t. Véleményünk szerint a használó-választható 
szópárhoz tartozó meghatározó jegyek ennél szorosabb kapcsolatot tételeznek fel az in
tézmény és kliensei között. Ezek a következők:

-  az ÁMK valamilyen szolgáltatásának rendszeres vagy szerződés szerinti igénybe
vevője (kölcsönözhet varrógépet, számítógépet, bérelhet helyiséget, rendszeresen 
visszatérő használója lehet a szövőszéknek, barkácsműhelynek stb.);

-  az ÁMK-ban folyó valamilyen tevékenység támogatására létrejött alapítvány kurató
riumának tagja. Szinte általános, hogy a központi és önkormányzati források egyre szű
kösebben elegendők a művelődési, közoktatási feladatokra. Minőségi igények, sajátos 
szükségletek létezhetnek, amelyek gondozására az emberek szívesen adakoznak (pl. 
helyi hagyományok ápplása, a közösen használt eszközök, felszerelések bővítése stb.);

-  aki esetenként az ÁMK-ban folyó tevékenységekben szakértői szerpben, segítőként, 
közreműködőként (is) megnyilvánul. Hosszú időn keresztül lejáratott, elcsépelt fogalom 
volt az önkéntesség, a másokért, a közösségért folytatott tevékenység. A közösségi ér
tékek helyreállításának eszköze, ha valaki a tudását átadja másoknak;

-  jogi személyiségű intézményhasználói közösség képviselője. Itt egy sajátos ellent
mondást kell mérlegelni: az iskolában politikai párt nem működhet, a település közéleti 
fórumában, az ÁMK-ban azonban ott a helye minden társadalmi és közéleti tényezőnek. 
Nehezen képzelhető el rendeltetésszerűen működő ÁMK a helyi politikai, gazdasági, 
egyházi és egyéb tényezők megszólítása nélkül;

-  a könyvtár beiratkozott olvasója.
Fontosnak tartjuk, hogy ezek a kritériumok rögzítésre kerüljenek az ÁMK SZMSZ- 

ében.
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A kibővített kópviseletű (AMK) iskolaszék esetén felmerülő szabályozási kérdések: 
Javasoljuk, a képviseletet úgy határozzuk meg, hogy az iskolaszék teljes létszáma ne 

legyen több huszonegynél. Emögött az áll, hogy a létrejövő szervezet egyik legfontosabb 
funkciója az alku feltételeinek biztosítása a működési életben. Ehhez pedig a hatékony 
vitához szükséges csoportdinamikai folyamatok figyelembevétele is hozzátartozik, s 
ilyen létszám fölött nincs mód informális szituációk kialakítására, azaz az együttműkö
désre készülő partnerek merev, státuszfüggő viselkedésükkel akadályozhatják a termé
keny párbeszéd létrejöttét.

________________________________________________________________SZEMLE

Az iskolaszék jogosultságai

Az iskolaszéknek döntési joga:
„(1) az iskolaszék működési rendjének, munkaprogramjának elfogadása, tisztségvise

lőinek megválasztása, továbbá azok az ügyek, amelyekben a nevelőtestület vagy fenn
tartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.” Ilyen lehet például:

-  az ÁMK, illetve szakmai egységei programjának elfogadása a tervek és a rendelke
zésre álló erőforrások összevetése, a különböző szakalkalmazotti csoportok törekvése
inek felkarolása, mintegy a megrendelői igények kifejezéseként);

-  a tankönyv- és eszközellátás kérdései, azaz a szolgáltatások igénybevheetőségének 
(hozzáférhetőségének) kérdése (annak szabályozása, hogy melyek azok az eszközök, 
szolgáltatások, amelyeket bárki díjtalanul vehet igénybe, illetve az eszközök és szolgál
tatások ezen kívül eső köréhez milyen feltételek mellett lehet hozzáférni; pl. lehet-e köl
csönözni videokamerát, barkácsfölszerelést, ki látogathatja az intézmény műhelyét stb.);

-  a helyi környezetben élők életminőségének elsősorban művelődési és oktatási esz
közökkel történő szolgálata, bizonyos szociális és közösségi funkciók felvállalása a gon
dolatkörben születhetnek meg azok a döntések, amelyek tisztázhatják: milyen jellegű te
vékenységek tartoznak, tartozhatnak az életminőség fejlesztéséhez. Egyfelől azoknak 
az „extra szolgáltatásoknak” a fölvállalása, amelyek vonzóvá tehetik az iskolát. Például: 
idegen nyelv oktatásának bevezetése vagy bővítése, számítástechnikai, informatikai tan
rendbe illesztése, vagy a 9-10. osztályba járók számára közvetlenül alkalmazható tudást 
nyújtó, gyakorlatorientált programok indítása. Másfelől azoknak a helyi társadalmi kihí
vásoknak az elemzése tartozik ide, amelyekkel kapcsolatan oktatási, művelődési jellegű 
eszközök igénybevételére kerülhet sor megoldásuk vagy enyhítésük érdekében, a mun
kanélküliség csökkentésére, a munkanélküli lét értelmesebbé tételére, az elmagányoso- 
dó nyugdíjasok közösségben tartásáért stb.).

„(2) Az iskolaszék résztvesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek 
teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, in
tézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.”

Az ÁMK-t bárki látogathatja, aki a környezetére vagy a közösségre veszélyes vagy ár
talmas viselkedésével erre érdemtelenné nem válik. Az iskolára vonatkozóan a közokta
tási törvény rögzíti, hogy tanköteles korú tanulóval szemben az iskolába járást megtiltó 
jellegű büntetést nem leeht alkalmazni, az ÁMK egésze vagy más részei esetében azon
ban a használat az önkéntességre épül. Ennek gyakorlata csak etikai normák alapján 
szabályoható, de a szabályozásra feltétlenül szükség van. H az ezeket megsértőkkel 
szemben az arra illetékes vezető fegyelmi határozattal jár el, az iskolaszék rendelkezhet 
és várhatóan rendelkezni is fog olyan mércével, amely az esetleges fellebbezések korrekt 
megítélését lehetővé teszik.

Egyetértési joggal rendelkezik az iskolaszék a jogszabályban meghatározott kéroé- 
sekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor.

Az ÁMK-k (intézmények) belső életét, szakmai tevékenységét többféle szabályzat rög
zíti. Ezek közül a kollektív szerződést az igazgató köti a dolgozók erre jogosult érdek- 
képviseleti szervével, szerveivel. A közalkalmazotti szabályzat a közalkalmazotti tanács 
elnöke és az igazgató közötti megállapodás alapján nyer érvényességet. A szervezeti és 
működési szabályzatot a szakalkalmazotti testület jogosult elfogadni az igazgató előter
jesztése alapján. Az iskolaszéket az utóbbival kapcsolatban illeti meg egyetértési jog. En
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nek gyakorlása érdekében javasoljuk, hogy az SZMSZ elkészült tervezetét az iskolaszék 
erre vonatkozó álláspontja ismeretében fogadja el a szakalkalmazotti értekezlet.

Egyetértési joggal rendelkezik az iskolaszék a házirend elfogadásakor is.
Az ÁMK-t működtető különböző szervezeti egységek a közönségforgalommal, láto

gatói igénybevétellel kapcsolatban eltérő szabályozottságot igényelnek. Az ÁMK-ban 
működő iskolaszék ezekben kellő differenciáltság figyelembevételével gyakorolja egyet
értési jogosítványát.

Az iskolaszéknek végül a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő 
szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor és a bevétel felhasználási 
jogcímének megállapításakor is egyetértési joga van.

Ez az egyetértési jog az éves költségvetés tervezésekor és a gazdálkodás eredmé
nyeiről szóló beszámoló ismertetéséhez kötődik, s jelentős mértékben függ az ÁMK gaz
dálkodásának formai sajátosságaitól (folytat-e az vállalkozói tevékenységet vagy sem, 
bevételkötelezett-e stb.) Az egyetértési jog gyakorlásakor figyelemmel kell lenni a kollek
tív szerződésben foglaltakra is.

Az iskolaszék egyetértési jogán túl véleményt nyilváníthat az ÁMK működésével kap
csolatos valamennyi kérdésben.

Belátható, hogy az ÁMK iskolája számára ez a kiterjesztés (a nevelési-oktatási terü
letről a szolgáltatások és a működés egészére) a biztonságot és a nagyobb hatékony
ságot jelenti. Az ÁMK külső szervekkel kötött szerződésekben jogi alany lehet, egységes 
költségvetés, esetleg közös feladatterv készül, azonos tereket, eszközöket több funkcióra 
vesznek igénybe stb.

ESZIK ZOLTÁN -  KOVÁCS LÁSZLÓ

Hol volt, hol nem volt...
Önképzőkör-Önképző társaság-Szakkör

Volt egyszer egy iskolai ifjúsági egyesület, amely az idősebbek, néhány szeren
csés esetben (ha akadt egy-egy bátrabb tanár) a fiatalabbak emlékezetében is él 
még. Különböző tárgyú dolgozatokat, kisebb szépirodalmi munkákat, verseket 
írtak a tagok, és munkáikat a közösség előtt felolvasva egymást megbírálták, a 
műveket szabadon megvitatták, siker esetén „érdemkönyv"-be írásra méltónak 
találták, vagyis az utókor számára is megőrizték; munkáikból gyűjteményes 
köteteket adtak ki, régebben kéziratos, századunkban már inkább nyomtatott 
ifjúsági lapokat szerkesztettek; helyenként és időnként színelőadásokat, irodalmi 
és zeni esteket rendeztek; a „hivatalos" iskolai könyvtártól független könyvtárat 
hoztak létre, amelybe a maguk Ízlése és óhjaja szerint gyűjtötték a legújabban 
megjelent könyveket, járatták a nekik érdekesnek tűnő lapokat és folyóiratokat; 
ott, ahol a múlt századi demokratikus és szabadelvű hagyományok is éltek még, 
szótöbbséggel választották meg az egyesület vezetőit: az ifjúsági elnököt, titkárt, 
ha szükségét érezték, egész választmányt, különböző részfeladatokat vállaló 
tagokkal.

Az írni-olvasni-beszélni igazán szerető diákok tömörülése volt az ilyen egyesület, s 
egyben a benne részt vevők számára a demokratikus közösségi élet iskolája is. Az ön
kéntesség volt az alapelve minden ilyen diákcsoportosulásnak, amelynek a működésére 
vállalkozó kedvű, a diákokat szerető tanárelnök felügyelt (és tartotta értük a hátát, ha kel
lett).
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Ezt az -  elsorolhatatlanul sok irányú szellemi tevékenységet biztosító -  ifjúsági egye
sületet nevezték (az 1867-i kiegyezés korától kezdődően) általában önképzőkörnek. Ál
talában, mert a még régebben keletkezett „önképzőkörök" közül néhány (a soproni Ma
gyar Társaság, a pápai Képzőtársaság) megőrizte régi híres nevét.

Eredetileg ugyanis nem körök, hanem társaságok kezdtek munkálkodni szerte a ha
zában Soprontól és Pozsonytól Nagyenyedig, Eperjestől Szegedig, ifjúsági megvalósu
lásaként a Magyar Tudós Társaságnak, amely a felvilágosodás korában még csak „jám
bor szándék”, de a reformkor kezdetén Széchenyi nemes ajánlata nyomán már élő pél
dakép volt.

Ezeket a régi társaságokat folytatták -  változott névvel -  az önképzőkörök, egéyzsen 
a bolsevista diktatúra 1948-i, mindenféle iskolai egyesületet eltörlő rendeletéig. Ekkor az
után megalkották, és iskoláinkban egyeduralkodóvá tették a maguk monolitikus, egy köz
pontból irányított „ifjúsági" szervezetet (DISZ,KISZ).

Maga a múlt századvégi átalakulásról, írtam a reformkori diáktársaságokat tárgyaló 
monográfia (1963.) „kitekintés”-ében: reformkori „veszélyes” társaságok helyett csak -  
főleg versfaragással foglalkozó -  „ártatlan” körök alakultak. Úgy gondolom ma is, hogy a 
soproni és a pápai társaság névőrzésében volt talán valami ellenzéki a századvégi kor
tünettel szemben, bár természetesen -  mint látni fogjuk -  ezeknek a tagjai is koruk gyer
mekei voltak.

A társaságok oldalán Kazinczytól Kölcseyéken át Petőfiig

Hogyne őrizték volna régi nevüket a soproniak, hiszen „az első magyar infjúságiön- 
képzőkör” néven számon tartott, lexikonokban is így emlegetett társaságukról a nagy iro
dalomszervező, Kazinczy Ferenc ászt írta nekik 1793-ban, amikor a diákok tiszteleti tag
gá választották, hogy „a Sopronyi Társaság az, amiből mindent várok” , és hogy „nem 
sokára valamely munkám homloklevelére függesztem ezt a megtiszteltetésemet”. Való
ban: az akkor megjelent Stella-fordítás címlapján a neve alá odanyomtatta, hogy a Sop
roni Magyar Társaság tagja. Ilyen régi társaság patinás nevét igazán kár lett volna körré 
„szelídíteni”.

Most, amikor végre újra szabadon alakulhatnak a régihez hasonló, az ifjúság önkép
zését célul tűző egyesületek iskoláinkban és iskolákon kívül, úgy gondoltuk néhányan 
(pedagógusok, tudományos dolgozók és más, az ifjúság szabad, demokratikus nevelő- 
dését segíteni kész „öregek”), hogy a nagyobb hagyományú, régebbi múltra visszautaló 
(nyelvérzékünk szrint is komolyabb tömörülést jelentő) társaság elnevezést ajánljuk az 
érdeklődő fiataloknak és az ifjúság szolgálatára kész tanárelnök-jelölteknek, nem pedig 
a későbbi keletű kör nevet. E gondolat jegyében született ez az írás. A közkeletűbb szó 
„önképző” előtagját viszont szívesen meghagynék, mert ez utal arra a diákérdeklődésen 
és önkéntességen alapuló munkára, amely az újraindítandó, feltámasztandó társaságo
kat -  reményeink szerint -  jellelmezné. Ez a mindenirányú, széles körű, korszerű neme- 
zeti művelődés lenne, amely a felvilágosodás korában leghíresebb iskoláinkban az ifjú
ság kezdeményezésére, kiváló tanárok által támogatva megindult; később, a reformkor
ban megerősödött, és ekkor már mindazok a jellemző vonásai kialakultak, amelyeket be- 
vezetőüól felsoroltunk.

A magyar történelem egyik legszebb korszakaként emlegetett reformkornak ezt a moz
galmát, amely egy szabadelvű, polgári társadalom kialakításához tette meg az első lé
péseket, szeretnénk példaképpen odaállítani mai ifjúságunk elé olyan bizalommal és if
júságunk jobbjaiba vetett hittel, amilyennel Kölcsey viszonozta 1834-ben a sárospataki 
társaság által neki küldött, munkáikból összeállított könyvecskét:

„Lehetetlen, fiatal Barátaim! hogy Társaságtok nevében, a Titoknok által számomra 
küldött Parthenonért köszönetét nem mondjak; s egyszersmind ki ne jelentsem az örö
met, melyet mindannyiszor érzek, valahányszor magyar ifjakat látok, szépet, jót, nemest 
magok elébe cél gyanánt tűzni, s elérésére közös erővel törekedni. Az én hazám, ez a 
mi kedves hazánk sok minden híjával van; de vigasztal a remény, hogy a serdülő ifjúság 
igyekezni fog gazdagabb jövendőt felhozni. Igenis, szeretett Barátim... ne feledjétek el
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soha, hogy a hazáért minden lehetségeest tenni szent kötelesség, de tenni csak hű keblű 
egyesületek által lehetséges...Fogadjátok el áldásomat; éljetek szerencsésen; emlékez
zetek ezentúl is rólam, a férfiról, ki felette keveset tehetett, de sokat s vérző szívvel küz
dött. Pozsony...”

Hasonlóan megilletődött hangon válaszolt Wesselényi Miklós is annak a küldöttség
nek, amely uganabban az évben a kolozsvári unitárius kollégiumi diáktársaság nevében 
a névnapján köszöntötte: „Akinek bölcsőjétől fogva a Haza a bálványa, s keblében a ha
zaszeretet lángolt, lelki örömmel nézi az ifjak ilyetén lelkesedését...Vigyék meg azon Tár
saságnak, vigyék meg és mondják meg minden ifjaknak, hogy én azon a pályán, melyen 
indultam, melyen hazám boldogságát előmozdítani törekszem, oly erősen, oly férfiasan 
állok, hogy engem sem az önkény, sem az erőszak vagy ajándék el nem tántorít... Vigyék 
meg Társaságuknak, hogy szretem én, midőn az ifjak önművelődésre önként egyesül
nek;... Köszönöm, ifjú Barátim! barátságukat, köszöntöm és tisztelem Társaságukat és 
oskolájukat!”

A fél évszázaddal a soproni után keletkezett pápai Képzőtársaság is büszkélkedhetett 
(1948-ig) azzal, hogy első tagjai közül Petőfi így halhattlanította: „Édes örömmel függök 
serdülő Képzőtársaságunk növekedésén, és az valóban növekszik”.Öt is tiszteleti tagjá
vá választotta a pápai társaság, mint a soproni Kazinczyt, éspedig nem is akkor, amikor 
már országos hírű költő volt, hanem amikor 1842 őszén odahagyta Pápát, hogy a ván
dorszínészek közt próbálja ki tehetségét.Nem kétséges, hogy mit mondana, ha tudná, 
hogy éppen a nevét „lobogó”-juknak hazudók vetettek véget -  többek közt -  a Képzőtár
saság (a szabad diákegyesülések) növekedésének. Később, a „puha diktatúra” idején 
voltak ugyan már elszigetelt próbálkozások az önképzőkör feltámasztására, de tudtom
mal csak ideig-óráig tartottak. Jól tudom (hiszen jelen voltam), hogy a soproni és a pápai 
diákok és tanáraik megünnepelték egykori társaságuk alapításának 200., illetve 150. év
fordulóját, de csak szűk, helyi körben. A sajtó, amely úgy „elkényeztette” a régi társasá
gokat, nem figyelt fel az évfordulókra, s közéletünk „kiválóságai” sem tisztelték meg ér
deklődésükkel a diákokat, mint a régi társasági örömünnepeken. Pedig már túl voltunk a 
„rendszerváltáson" is, és a diákok, meg a magyar szakos kartársak részéről felkészülés
ben és lelkesedésben nem volt hiány. Minha Erdélyi János töprengése jutott volna osz
tályrészül nekünk is, akik e régi értékeket sajnáljuk. A Bach-korszakban mint sárospataki 
tanár (régi iskolája adott neki menedéket egy ideig tartó bujdosás után, mert 1848-49- 
bern a Nemzeti Színház igazgatója és a Respublika c. politikai lap szerkesztője volt) egy
kori tanárelnöke, akkor már tanártársa sírjánál mondotta szépen méltatva a szabad
ságharc után némaságra ítélt társaságot is; „... ez anyaiskola ifjai közé behatott a lélek, 
s ma már csak emlékezet az..., hogy itt egykor az iskolai tanítványokból egy nyelvmívi 
társaság ülésezett, tanácskozott, két taná jelenlétében...Engem ez idők felé nyájas em
lékezet ragad vissza, s most, midőn módomban volna már, eleget aggódom rajta: nem 
illik, vagy nem szabad-e mai nap úgy szólni nekem, vagy nem tudok-e úgy lelkesíteni, 
mint tadtak bennünket akkor...tanárelnökeink; eleget kérdem: vagy talán megváltozott az 
idő s benne az ifjúság szelleme is?”

Szeretnénk, ha minket is megcáfolna jövő, mint annak idjén Erdélyi Jánost. Hogy az 
ifjúság szelleme, a szabad önképzésre való halama és a társaságra való igénye nem 
változott meg, azt az mutatja, hogy egy évvel a temetési beszéd után, 1855-ben már újra 
vezették a társaság jegyzőkönyveit. Táz év múlva már egy kis kötettel jelentkeztek (Em
lékkönyv. Kiadja a sárospataki főiskolai ifjúsági önképzőtársulata. Sárospatak, 1863. 
Benne Erdélyi János „tiszteleti tag” rövid írása a társaság múltjáról.)

Kétségtelen, hogy ma már csak a 60-80 év közötti öregeket ragadhatja „nyájas emlé
kezet” önképzésük régi szabad társaságai felé (Erdélyi János épp 40 éves volt), és a 
közben eltelt hosszú évtizedek miatt -  Babits szavaival szólva -  „a vak Megszokás” is 
másfajta egyesületek felé tereli azt, aki a tereléshez szökött hozzá, „a süket Hivatal” pedig
-  mint létni fogjuk -  sohasem lelekesedett a diákok szabad társaságaiért.

A társaságok jelentősége művelődésünkben

Kérdezhetné valaki, hogy vajon csakugyan olyan jelentősek voltak-e ezek a reformkori 
társaságok a magyar nemzeti művelődés és a kezdődő polgárosodás szempontjából,
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mint a fenti ünnepélyes nyilatkozatokból tűnik. Hogyan látták szerepüket maguk a társa
ságokban részt vevő ifjak? Amikor 1840-ben a soproni Magyar Társaság már ötven éves 
jubileiumát ünnepelte, azt mondta a társaság akkori titoknoka, hogy az alpítók „eszközt 
nyújtottak,... módot, ösztönt a művelődésre", ők pedig „példájukon gyulladván” folytatták 
az alapítók által kezdett munkát. „Művelődés volt az ő jelszavuk -mondta - ,  s elöl mentek 
egy nemzet előtt útmutatásukkal, lelkesítésükkel ők s némely más rokonérzetű honfitár
saik” , s hozzáfűzi: „Ök voltak alkotói jelen századunk jelszavának, mely mindenütt a bur- 
galom s lelkesedés hangján kiáltja: >Ébredjünk! Haladjunk! Művelődjünkk 

Korszerű művelődésre, önművelődésre -  meggyőződésünk szerint -  mai ifjúságunk
nak is nagy szüksége van. A kétszáz év előtti alapítók példáját -  reméljük -  ők is úgy 
értékelik, mint az ötven évre visszatekintő diák-titoknok: „Érezték ők már korán a tudo
mányos műveltség méltóságát, fenségét s báját, azért kívánták azt századunk leikébe s 
legközelebb a mi kebleinkbe becsepedtetni.” Végül öntudatosan megállapítja, hogy a 
soproni Magyar Társaság hű maradt az alapítók elveihez, jelszavukhoz, „s hogy töreke- 
dése csüggetlen volt,... annak bizonyságát a mai nap mutatja, mely az ötven éves inté
zetet még létezni látja. Nem is létezhetne ez -  mondta - ,  hacsak a művelődés vágya, 
amelyből csirádzott, folyvást nem övedzené.”

A művelődés vágya visszhangzott az egyes társaságok jegyzőkönyveiben, a róluk szó
ló -  meglepően nagy számú -  hírlapi, folyóiratbeli tudósításban is. A sok érdekes mélta
tás, híradás közül hadd idézzük 1847-ből az Életképek soproni levelezőjének vélemé
nyét, aki kifejti, hogy „llyes körnek legközelebbi célja: tökéletesülés a magyar nyelvben, 
miként az t művelt embernek írnia, beszélnie kell.” (Vegyük figyelembe, hogy a magyar 
nyelvet nem tanították, s az oktatás nyelve is a latin volt középiskoláinkban!) Rokon vele: 
a munkálkodásra ébresztés és munkához szoktatás. Másod cél, mint amazoknak követ
kezménye: az ész- és szívképzés, mikre eszközül szolgálnak: az olvasás, írásbeli dol
gozatok, kölcsönös bírálat, eszme-csere és szavalás...”

Az abszolutizmus a társaságok ellen

A lap levelezője hozzáfűzi még ehhez: „Valóban sajnos, ha ily ártatlan és hasznos célú 
társulatok felsőbb helyen félreértetnek." Akkor ugyanis már több mint két éve megjelent 
a társaságokat betiltó rendelet, amely hivatkozott a korábbi, az országgyűlési ifjak, Wes
selényi és Kossuth bebörtönzésekor, 1837-ben kelt betiltásra. Ezt -  mint az 1845-i ren
delet rosszallóan szóvá teszi -  főleg egyes protestáns iskolák még mindig nem vették 
figyelembe.

Országos felzúdulás követte ezt az őj betiltást. Nemcsak az iskolákat fenntartó protes
táns egyházak tiltakoztak ellene (tanügyi autonómiájukra hivatkozva), hanem a megyék 
túlnyomó többsége is. A bátrabb társaságok most sem engedelmeskedtek. A pozsonyi 
és a soproni társaság szokásos évzáró nyilvános örömünnepét még 1847 nyarán is meg
rendezte, s a főváros lapok dicsérően írtak is az ünnepi műsorokról. Az Életképek jelenti 
például Sopronból: „Az ünnepély szíhelye, a főtanodai szónokterem alkalmilag egyszrű 
csínnal díszíttetett, jelesb szónokaink és koszorús költőink, úgy egyéb ünnepelt művé
szeink arcképe foglalván el a zöldfűzéses falazatot.”

A tudósitó látta, de óvatosan elhallgatta, így mi csak a társaság kéziratos jegyzőköny
véből értesülhettünk, hogy kiknek az arcképével díszítették a diákok„alkalmilag” a termet. 
A „szónokszék felett” három „jelesb szónok”, éspedig Deák Ferenc, Kossuth Lajos és 
Wesselényi Miklós „nagyobbszerű képe" függött; mellette jobbról Petőfi Sándor, Vörös
marty Mihály és Garay János „kisebbszerű képe” volt látható mint „koszorús költőké”; bal
ról ugyancsak az ellenzék vezéralakjainak képénél kisebb méretben mint „egyéb ünne
pelt művészeink” Liszt Ferenc, Barabás Miklós és Dendvay Márton képe nézett le az 
örömünnep közönségére. Jelképezték azt is, hogy a társasági tagok érdeklődése nem 
állt meg nyelvnél, irodalomnál és a tudományos ismereteknél, hanem az ide összegyűlő 
diákok a zene, a képzőmvészetek és a színművészet iránt is fogékonyak voltak. 
Nmemcsk a könyvtárak látogatása volt céljuk, hanem a hangversenyeké, a kiállításoké
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és a színházaké is. Erre készültek önképző társaságukban a példaképeik által mutatott 
irányban tájékozódva.

„Felsőbb helyen” nem is értették tehát félre a társaságokcélját amikor betiltották őket. 
(Jól tudta ezt bizonyára az Életképek levelezője is.) Hiszen a hatalomnak nem volt szív
ügye sem a magyar nylevü, polgári művelődés, sem egy demokratikus, polgári társada
lom kialakulása. A Helytartótanács még nem „reszketett” ugyan, mint jó félévvel később, 
a márciusiifjak felléptekor, hanem épp az említett örömünneppel egy időben fogalmazta 
már őfelsége, a király számára a társaságokért kiálló iskolafenntartókkal és megyékkel
homlokegyenest ellenkező „alázatos” véleményét:... tagadhatatlan lévén, miszerint a
tanulóknak ily társulatok végetti szövetkezése, az azokkal válhatlan kapcsolatban álló 
gyűlésezések, vitatkozások és ezekből eredő súrlódásoknál fogva, könnyen tévutakra 
vezethet, az ifjakat valódi rendeltetésüktől elvonja, s általában a közoktatás céljaival 
össze nem egyeztethető, (!!!) jelenleg sem látszik fennforogni semmi alapos ok, mely az 
iskolai növendékek ilyetén társulati alakot viselő egyesülésének szabad (!) keletkezését 
és létezését ajánlhatóvá tenné...”

Ez a hivatalos felfogás szöges ellentétben állt tehát mindazzal, amit a társaságokat 
pártoló irók és államférfiak (Kazinczytól Kölcseyn át Wesselényiig Kossuthig meg Sze
meréig, majd Petőfi nemzedékéig, hogy csak néhányat említsek a kiemelkedő támogatók 
közül), azután a diákokat bátorító és vezető tanárelnökök, végezetül maguk a társasá
gokat alapító, azokban részt vevő diákok vallottak. Csak egy tanárelnököt hadd szólal
tassunk meg itt közülük, Petőfi és Jókai magasztalt tanárelnökét, Tarczy Lajost, az aka
démia tagját, egyik első hegeliánus filozófusunkat: „A dunántúli ref. főiskola növendékei 
közül némely lelekesebbek” kezdeményezték egy képző társulat alakítását, s őt kérték 
fel tanárelnöknek, írja a társaság Tavasz c. zsebkönyvének az előszabában. „Mint ifjúság 
barátja engedtem a meghívásnak, úgy lévén meggyőződve, hogy csak a magányszor
galom minél hívebb ápolása s élesztőse által lehet az értelmi sílyt folyvást magasabb 
fokra emelni, mire nekünk magyaroknak oly kiváltképpeni szükségünk van... Úgy voltam 
s vagyok meggyőződve, miképp az ifjak közti véleményközlés, eszmezsurlódás -  azon 
kívül, hogy folytonos gyakorlás által a gondolatok elmondásában bizonyos bátorságot s 
ügyességet teremt -  az egyes tárgyakróli nézetet hatalmasan tisztítja, sőt némely tán 
örökre rejtve maradt magvakat is csírádzásra bír.” (Az új betiltásnak a pápaiak sem en
gedelmeskedtek, utolsó jegyzőkönyvezett gyűlésüket épp 1848.március 15-én tartották. 
Utána már mással voltak elfoglalva: mindenekelőtt két nappal később külön kinyomtatták 
a Főiskolai Nyomdában, melynek szintén Tarczy volt az alapítója sé felügyelőtanára, a 
Tizenkét pontot és a Nemzetidalt, majd rövidesen önként jelentkeztek honvédnek.)

Szabadelvű és tekintélyelvű gondolkodás, szabad, korszerű polgári társadalom vágya 
egyfelől, és a régihez, a felülről irányítotthoz való merev ragaszkodás másfelől, fogalma
zódott itt meg a két szemben álló, kibékíthetetlen nézeteket valló táborban. Azt hisszük, 
hogy az önképző társaság elnevezés jól utalna ma ezekre a demokratikus és szabadelvű, 
a szabad művelődést serkentgető hagyományokra, amelyekre mint erőforrásra, követés
re érdemes példára hivatkozhatnának a mai, korszróen móvelődni vágyó fiatalok.

Különösen fontosnak éreznők ezt a messzebb múltba visszamutató elnevezést azért 
is, mert az önképzőkör név megjelenése után (ez is messze múlt ma már, hiszen a „bol
dog" békés milleniumi évekre utal) a gombamódra elszaparodó önképzőkörök nagy ré
szében -  mint már utaltunk rá -  költői próbálkozás, „versfaragás” egyeduralma lépett a 
sok irányú művelődés helyébe. Az ilyenféle körökről mondta ünnepi beszédében Németh 
László a pápai Képzőtársaság centenáriumán, hogy „az önképzőkör csaknem becsü
letsértésbe kívánkozó szó, melyet az iskolából kikerült ember többnyire csak akkor vesz 
a szájára, ha gúnyolódni, kisebbíteni akar... Az önképzőkörök ezt a rossz hírüket, azt hi
szem, mint költők kötődésiés frázisok gyakorlóterei szerezték meg.” (Kiadatlan tanul
mányok, 1968.1.642. Gondban is lehetett, hogy hogyan mondja el véleményét, hogyan 
mutass be a maga elgondolását a helyes, értékes önművelődésről, ha netalán versel- 
gető önképzőkörrel találkozik pápai diák-vendéglátói körében is. Először guyanis elhá
rította magától a megtiszteltetést, és csak a képzőtársaság választmányának szinte po
stafordultával megismételt kérésére válalkozott az ünnepi beszédre. A délelőtt hallottak
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megnyugtathatták, mert olyasmit talált a pápai Képzőtársaságban, amilyet ő is ajánlott, 
amilyet a hódmezővásárhelyi református gimnáziumban már korábban megismert.

De halljuk magát Németh Lászlót, aki azon melegében beszámolt tapasztalatairól Híd- 
beli krónikájában: (Sorskórdések, 1989.676-79.: „Az ünnepélyt igen tanulságosan ren
dezték: négy nemzedéket vonultattak fel, s hagyták, hogy az emlékezés ürügyén bemu
tassák magukat...bemutatónk a jelenlegi püspökkel kezdődött... Az ötven-hatvan év előtti 
kollégiumról beszél; a lánykákról, akik szerelemre és versre gyújtották a képzőtársulat 
tagjait.”

Felújul a régi, művelődő társaság

„A harmadik öregdiák a harmicas évek elején volt képzőtársasági tag... Ekkor már a 
Választ és a falukutató Írókat olvassák; Bohrról értekeznek, és finnül tanulnak. Ez a szó
nok... csak a tényekkel akar hatni: ez történt, ezt csináltuk. Nekem tetszik: az Eötvös kol
légium széniora; de azért az sem ment kárba benne, hogy bennünket olvasott, s Pápán 
járt iskolába. És utoljára a mai képzősök. A pályamunkáikból olvasnak fel. Eyikük a Pápa 
vidéki Baranyáról; a másik a községbeli kuruzslóval folytatott interjúból. Milyen ízes, jó 
humorú gyerek volt ez. ...Az emberek csak beszámoltak, emlékeztek, s a szakadék mégis 
felnyílt, s ott ásított a banketten, ott délután is ... A vendégeknek látniuk kellett, hogy a 
mostani fiatalok: más költés... könyvkiállításukon az egész új magyar irodalmat össze- 
hordták... költés Volt, akinek tetszett, volt, akinek ne. Úgy érezték, hogy a nagy pápai tra
díciók megszakadnak. Aki a délutáni ünnepség zárószavát mondta, féltette is a gyöke
reket."

Az akkori legidősebb nezedéknek -  megítélésem szerint -  az volt a tévedése, hogy a 
„gyökereket" a maguk diákkorában keresték, pedig azok Pápán is vagy hatvan évvel ko
rábbra nyúltak le, másutt még régebbre. Abbn a teremben, amelyben a kortárs irodalom 
müvei voltak középre kirakva (amit Németh László is említésre tartott érdemesnek), volt 
körben a fal melletti tárolókban egy történeti kiállítás is a Képzőtársaság száz évéről, s 
a tárolók fölé nagy betűkkel fel volt írva mint az egészet összefogó és a kiállítást rendezők 
igazát bizonyító egy mondatos üzenet, 1845-ből (idézet egy ifjú vidéki tanító, volt sikeres 
képzőtársasági tag leveléből, akit tiszteleti taggá választottak): „Ne akarjunk továbbá 
mindnyájan költők lenni; tapintson kiki szívére, s ismerje el, hogy benne költészeti művek 
írására sem valódi kedve, sem szellem nincs!”

A tehetség nélküli versfaragás elutasítását elismerően nyugtázta a meghívott Németh 
László ir: „Délután Karácsony Sándor a régi ...kollégiumokról beszélt. Utána én. De ez 
csak olyan ünnepi beszéd volt. Elmondtam, milyennek kell az önképzőköröknek lenniük. 
De azt ezek jobban tudkák, mint én: megcsinálták. Még abban is utánuk kullogtam, hogy 
verselő önképzőkörök ellen elmélkedtem. Ezek már délelőtt megbotránkozást okoztak 
azzal, hogy az ő szemináriumaikban (értsd: gyűléseiken) nem divat versekkel előállni. A 
„megbotránkoztatást” részletesebben megismerhetjük a Képzőtársaság jubileumi em
lékkönyvéből, amelyben természetesen az összes egymással feleselő-vitatkozó emlé
kezés és beszámoló szövege megjelent. Következettt ez a Képzőtársaság (és az egész 
református kollégium) szabadelvűségéből: a sokat emlegetett „szabadon tenyészik” is
kolai jelszónak megfelelően mindezek egymás mellett elhangozhattak, és nyomtatásban 
is megjelenhettek, tanári vagy igazgatói" cenzúrára” egyáltalán még csak nem is gondolt 
senki. A millenium-kori öregdiák emlékezéséből: „A munkás-tagoknem írtak birtokpoliti
kai, társadalompolitikai, jogbölcseleti és nemzetgazdasági cikkeket. Nem pedig azért, 
mert nem értettünk hozzá. Nem értenek ehhez a Képzőtársaság mai tagjai sem... Irtunk... 
kisebb dolgozatokat, elbeszéléseket,...dalt, ódát, himnuszt, románcot, elégiát, balladát, 
szatírát és mindenekfelett szerelmes verset...Szerelmesek voltunk pedig különösen min
dig valakibe...Megismertük pedig őket a március 15-i ünnepélyeken...Az ünnepély után 
következett a táncmulatság. Ott bemutatkoztunk, megismerkedtünk az édesanyák... szi
gorú felügyelete alatt...szerelmesek voltunk a fülünk hegyéig...a nagy szerelemnek ki kel
lett valahogy törnie...Nem volt más mód: verset írtunk...De az is igaz ám, hogy ame
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lyik. .16-19 éves diáklegényke csak egyszer is meg nem próbálja a versírást, ritkán lesz
abból valamire való ember...”

Közelebb volt a reformkori ifjúsághoz újra felerősödött művelődésvágyával a Képző
társaság harmicas évekbeli és a centenáriumot rendező diáksága, akikre a püspök-öreg
diák rosszalló megjegyzése vonatkozott. Az Eötvös Collegium akkori széniorának emlé- 
kezéséből:”A mi nemzedékünk legjobbjait már ifjú éveikben olyan kérdések foglalkoztat
ták melyek évtizedekkel előbb még a legkomolyabb felnőttek számára is jórészt ismeret
lenek voltak... A versírók száma hihetetlenül leapadt...Divatba jöttek az előadások. Átte
kintő tájékozódést akartunk... Tudom, izgatottan lestük a Tanút és a Választ. Feleletet vár
tunk és kaptunk is...új szempontokat, szélesebb látóhatárt... Bartók és Kodály munkás
ságának ismertetésére díszgyűlést rendeztünk... Kodolányi még meg sem írta könyvét 
Finnországról: köztünk már volt, aki finnül tanult, és finnekkel levelezett. Kivácsiak voltunk 
szomszédainkra s Európa távolabbi tájaira. Volt, aki a szlovák költészetet... ismertette, 
mások nyugati útjaikról adtak számot... Kevesebbet verseltünk,... de többfelé tekintettünk 
és többet tanultunk... S mert pápai diákok voltunk, hittük, hogy a megnövekedett veszé
lyek között ugyanaz a ... magyar szellem szorong és aggódik bennünk, ami száz évvel 
ezelőtt elődeink lelkét hevítette."

Hasonlókat mondott a jubileumi év főtitkára is: „Volt képzőtársasági tagjainkkal a kap
csolatot a Kolleégiumi Lapokkal tartottuk fenn... ez évben hét száma jelent meg, köztük 
egy kétnyelvű, finn és magyar szám... Jelentős helyet kapott lapunkban többek között a 
népi gondolat és a magyar népdal. E munkánk visszahangjaként Kodály Zoltán küldte 
meg nekünk egy kis füzetét sajátkezű aláírásával...Sok gondot fordítottunk könyv
tárunkra, mert hiszen tagjaink önképzése nagy részben innen indult ki... megindult a 
nagymértékű könyvbeszerzés...Érdekes kívánság volt, hogy könyvtárunk szerezze be 
nyelvkönyveket,...be is szereztünk orosz és francia nyelvtant (A német és az angol kö
telező tantárgy volt a gimnáziumban.)...Pályatételeinket úgy igyekeztünk kitűzni, hogy (a 
pályázók)... kénytelenek legyenek egyéni meglátásaikat és tapasztalataikat felhasználni 
a kidolgozásnál...: Dalol a falum'(mit, hogyan, mikor és kik? -  Hogyan gyógyítanak fa
lumban?” A díjnyertes dolgozat nyerte meg Németh László tetszését és a hallgatóság 
nagy tapsát.”...a munka a rendes gyóléseken folyt... A gyűléseinken résztvevők száma 
ötven és nyolcvan körül mozgott, de volt olyan gyűlésünk is, ahol 230-nál is többen vol
tunk.” (400 részvételre jogosult diákból, ebből kb. 50 teológus, 100 kereskedelmista, 250 
gimnazista.) „Gyakran vitáztunk gyűléseinken... Gyakoriak voltak a tudományos előadá
sok...Legtöbb gyűlésen szavalatot is hallgottunk... Verses munkát keveset írtak tagjaink, 
mindössze ötöt, azok közül is csak egyet fogadott el a Képzőtársaság, a többit félretételre 
ajánlotta,” „Március 15-ével kapcsolatban nehéz kérdés volt,...mit is adjunk elő? S a Bábk 
bán mellett döntött a választmány, amelyet kemény munkával gyakoroltunk be, s amelyet 
négyszert telt ház előtt adtunk elő.”

„Válhatlan” vitatkozások, „eszmezsurlódások”

Azt is megjegyezte még a főtitkár, „hogy az idén nem a Képzőtársaság rendezte meg 
a szokásos március 15-i táncmulatságot." Mind a színdarab, mind a bár a századvég 
hagyománya, s az összekapcsolás fő érve volt, hogy a bál bevétele fedezi a drága jel
mezkölcsönzést. A jubileumi választmánynank viszont az volt a véleménye, hogy stílus
talan, s ezért nem illő egész napos ünneplés és a Bánk bán után reggelig táncolni a Griff 
szálló tangófényes báltermében. Legyen tehát, javasolták, különválasztva a kettő, és a 
bált vagy farsangban, vagy majálisként rendezze meg a Képzőtársaság; semmi esetre 
a nagy ünnepnapon, hiszen Petőfi sem úgy képzelte el a Nemzeti dal utolsó versszaká
ban, hogy az unokák majd bált rendeznek és táncra perdülve emlékeznek rájuk. A „ha
gyománytisztelő” és a „gyökereket féltő" iskolavezetés végül úgy döntött, hogy minden 
más időpontban csak éjfélig lehet diákbál, a reggelig való mulatás csak máricus 15-én 
dukál (másnap igazgatói szünnap volt). Ezzel eldőlt a kérdés. A diáktömegek (vagy: tö
megdiákok) nem törődtek a stílustalansággal és más „magas” elvekkel, hanem a reggelig 
való bálozás lehetőségéhez ragaszkodtak, s leszavazták a választmányt, amely inkább
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lemondot, de az elveiből nem engedett. Sok izgatott tárgyalás után végül azzal a komp
romisszummal ért véget a „kormányválság”, hogy a tanári kar külön bálbizottság alakí
tására adott engedélyt, s beleegyezett, hogy ne a Képzőtársaság rendezze a bált, de a 
választmány -  a botrány elkerülése végett -  a már kész ünnepi műsort a honvédemlék
műnél, Petőfi és Jókai diákköri lakóházánál az ifjúság felvonulásával együtt -  mint minden 
évben -  szervezze meg, s a Bánk bánnal fejezze be a maga ünnepségsorozatát.

A Bánk bán ismételt sikeres előadásai miatt nem volt szükség a bál jövedelmére, sőt 
a színelőadás jövedelméből a társaság többet ajánlhatott fel az árvízkárosultaknak, mint 
a bálbizottság a báléból, amelyről a Képzőtársaság választmánya tüntetően távolmaradt. 
Ezzel szolidaritást is vállalt szép számú katolikus diáktársukkal, akik sohasem vehettek 
részt a nagy diákbálon (ez is szerepelt a vita érvei között), lévén március idusa már böjti 
időszak. így követte a királyi hatalommal is dacoló reformkori elődök hagyományát a Kép
zőtársaság a maga autonómiáját védelmezve. (Jókai írja egyik visszaemlékezésében, 
hogy a Képzőtársaság külön kis respublika volt a nagy iskolában, s az is maradt 1948-i 
megszüntetéséig.)

Korszerű-e a szakhoz nem kötött „tudvágy”?

Mondhatná ezek után valaki, hogy talán ma már mind a társaságok, mind az önkép
zőkörök csupán a pedagógia- és müóvelődéstörténet számára érdekesek, mert az ön
képzőköröket is olyan régen betiltották, hogy felélesztésükre bármelyik néven sincs sok 
remény. Különben is: helyük nem betöltetlen a mai iskolában, hiszen csakhamar helyükre 
léptek, és azóta is több-kevesebb eredménnyel móködnek a szovjet mintára létrehozott 
„korszerű” szakkörök, mint ezt az Új magyar lexikon (1961) -  a betiltásról mélyen hall
gatva, a történteket lényegében meghamisítva közli az önképzőkör címszónál (V.k.329.): 
„A felszabdulás után az önképzőkörök szerepét az iskolai szakkörök vették át, amelyek 
szervezett formák között elégítik ki a meggyorsult társadalmi és technikai fejlődés követ
keztében jelentkező igényeket és különösen a tanulók növekvő természettudományos 
és technikai érdeklődését is.” Nem szól arról e rövid szócikk, hogy azok a bizonyos igé
nyek a diktatórikus pártállam részéről jelentkeztek: az törekedett itt is „szervezett formák 
között” a maga világképét az ifjíságba belesúlykolni. A feltétlen szakosodás, idő előtt egy 
szűk, kizárólagos irányban való tájékozódés, a „falanszter-szemlélet” kétségtelenül job
ban megtalálta a neki megfelelő „szervezett formát” a szovjet eredetű szakkörben, mint 
a magyar múltú önképzőkörökben, amelyekben -  helyenként évtizedek óta -  működtek 
már szakosztályok is, valószínűleg a nagy példakép, a Magyar Tudományos Akadémia 
osztályainak mintájára. A nagy egészen belül tehát azelőtt is megvolt a külön csoporto
sulásra a lehetőség szakosztály formájábn. Azt mondja az Értelmező kéziszótár, hogy a 
szakosztály: „egyesületben a szakterület egy-egy ágával foglalkozó osztály”. Ha tehát 
igény mutatkozik a tizenévesek közt bizonyos szakosodásra is, annak meglelnének az 
önképző társaságok általunk ajánlott szakosztályai az eredetében, történetében, köte
lező szemléletében rossz emlékeket ébresztő szakkör-rendszer fenntartása nélkül is.

Az önképző társaságok minden irány felé nyitott tájékozódó készségükkel jelmondatot 
is találhatnak maguknak Madách-Ádám falanszterbeli szép és büszke kijelentésében: „Mi 
a tudvágyat szakhoz nem kötők, Átpillantását vágyjuk az egésznek!” Hiában mondja -  
letorkollni akarván Ádámot -  a falanszter rendje fölött őrködő tudós: „Ez helytelen. Ki
csinyben rejlik a nagy, Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid.” Ismeretünk szerint a legna
gyobb tudósokra ma is Ádám átpillantás-vágya jellemző: szabad idejükben szívesen fog
lalkoznak (néha egészen magas szinten) a választott szakjuktól távolabb álló tudo
mányokkal, ismeretekkel; szívesen gyakorolják magukat amatőrként különböző, ifjú ko
rukban megkedvelt és begyakorolt művészetekben. M erénylet-szerintem -az ifjak mű
velődése ellen olyan „szervezett formák’ erőltetése, amelyek beszűkítiktájékozódásukat. 
A diktatórikus, tekintélyelvű, parancsuralmi hatalomnak természetesen a falanszter az 
eszményképe, amelyben Michel Angeo is „ széklábat farag”, mégpedigolyat, amely meg
felel az előírt sablonnak. Ezt a falansztert és tudósát esetünkben az egyirányban leszű
kített szakkör és az irányító tanár képviseli. Erről ugyancsak a bolsevista korszak hírhedt
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lexikona tudósít a szakkör cimszónál (VI.k. 159.): Elmélyíti a különböző tantárgyak anya
gát a nagyobb érdeklődést mutató tanulókban...Vezető tanár irányítja.”

A vita a tanári irányításról nem újkeletű. Karácsony Sándor beszélt a pápai Képzőtár
saság centenáriumán arról, hogy a tanárelnök csak néhányszor jelent meg évente diák
köri önképzőkörük heti gyűlésésein (a debreceni kollégiumban), és hozzáfűzte: „Jobb volt 
ez a forma, amelyből az öreg hiányzott, az akkortájt széltiben divatozó másik formá
nál,ahonnan a fiatalok hiányoztak, mert hiszen azokat a felügyelő tanár állandó szemé
lyes jelenléte, megfellebbezhetetlen végső döntési joga legtöbb esetben a heti három má- 
3 kát megfejelő heti negyedik irodalomtörténet órává fagyasztotta.” (Ocsúdó magyarság, 
1942., 489.) Az ilyen bizony „irodalmi szakkör” volt, ha önképzőkörnek hívták is. Mert a 
szakkör lényege, mint a szovjet iskolából való importálása után bebizonyosodott, s mint 
a neve is mutatja, hogy a szaktanár a kötelező tanyanyagon túl is tovább irányítja a diá
kokat a szakismeretekben, tanmenetet állít össze számukra. Még akkor is csak különóra 
sikeredhet a szakkörből, ha nincs is olyan tantárgy a tanrendben, vagy csak többfelé szét
osztva létezik a tananyagban, mint pl. a honismereti szakkör tárgya, amely egyébként 
véleményem szerint-többféle tárgyával a legközelebb állhatott (megfelelő tanár-vezető 
esetén) az önképzőkörről (önképző társaságról) alkotott elgondolásunkhoz, illetve azok 
régi megvalósulásához. Ezért már akkor is legrokonszenvesebb volt számomra a szak
körök közzt, amikor még nem tudtam, hogy ez a -  régi szabad és sokirányú diáktársa
ságokra legjobaban hasonlító -  szakkör nem volt benne abban a „fejtágító” füzetben, 
amelyet a minisztérium adott ki 1952-ben pedagógusok számára (Az ifjúsági szervezetek 
munkája az iskolában -  A szakköri munka kérdései.). Annak idején enm olvashattam, 
bár már akkor foglalkoztam -  közvetlenül betiltásuk előtt -  az önképzőkörök kérdésével 
(vö. Gondolatok az önképzőkörről, Köznevelés, 1948.nov.1. 4.évf.21 .sz.531-533.) és a 
reformkori diáktársaságok történetével (Önképzőkörök a negyvennyolcas forradalom 
előtt, Valóság, 1947. aug.-szept.3.évf.8-9.sz. 639-643.). A szellemi szabadság „megrög
zött" és elkötelezett híveként ugyanis a debreceni egyetem másik három ifjú oktatója tár
saságában 1950 tavaszátólöt éves börtönbüntetésemet töltöttem. (Mint az ügyész mond
ta, „szellemi eszközökkel meg akartuk dönteni az államrendet”, s ez -  szerinte -  súlyo
sabb bűn volt, mint ha aláaknáztuk volna az egyetem szép épületét.)

Műveltségem eddigi hiányát (a szakköröket illetően) most pótolva, még határozottab
ban állítom, hogy a jó önképzőkörök, de még inkább a reformkori önképző társaságok 
épp a fordítottják képviselték elvben és gyakorlatban annak, amire a szakköröket meg
honosítóik szánták. Semmiképpen nem léphetett tehát amazok helyére, hanem parancs
uralmi módszerekkel kiszorította őket iskoláinkból. Hogy mi volt a lényege a régi, reform
kori önképzésnek, arról Karácsony Sándor ilyeneket mondott a diákok által nagy tetszés
sel fogadott, már említett előadásán Pápán: „Mindenütt ott találunk egy-egy professzort, 
rendesen a legkörülrajongottabbat...akik az ifjúságot lelkesítik és dolgoztatják...A külön
féleképpen elnevezett önképzőkörök mindenütt egyformán mesterek és tanítványaik 
egymáshoz viszonyulásai, mindössze annyi a különbség, hogy a leckeórákon a mestert 
illeti elsősorban és legfőképpen a szó, az önképzőkörökben a tanítványokat... Az igazi 
önképzőkör... formája és lényege szerint egyaránt: a probléma megvitatása a mester és 
tanítványai közt. Mert mi is a diák voltaképpen?...Professzorainak két lábon járó, reinkar
nálódott kételye saját legjobb tudásának minden időkre érvényes volta felől... A tudomány 
fejlődésének a garanciáját az igazi professzori lélek nem munkatársainak engedelmes 
fejbólogatásában, hanem azok becsületes kételyében látja. A ... diák nem papagáj, nem 
szajkó, nem gramofon, hanem... vívópartner egy nagyon komoly mérkőzésben...”

A királyi helytartótanács és századunk tekintélyelvi nevelési-oktatási rendszerei egya
ránt féltek az ilyen vitatkozó, az ifjúság akarata és nem a vezetők parancsai szerint mű
ködő diáktársaságoktól, a diákok önképzésére, nem pedig kiképzésére épülő egyesüle
tektől. Mert az ilyesmi -  mint már idéztük -  „könnyen tévutakra vezethet”, a diákokat „va
lódi rendeltetésüktől elvonja”.

Ez a „valódi rendeltetés" minden parancsuralmi nevelési rendszer szerint az, hogy mire 
a diák felnő, egyéniség és akarat nélküli, kellőképpen „gleichschaltolt”, engedelmes fo
gaskerék legyen a nagy gépezetben. Ehhez az említett minisztériumi füzet szerint a leg
helyesebb az élenjáró szovjet példa követése. Történelmi visszapillantásában így foglalja
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össze az 1952-ig nálunk e téren lezajlott „korszerű” változásokat: „A magyar ifjúságot -  
panaszolja -  egészen 1950 júniusáig nem sikerült szilárd, tömör, egységes, a párt köz
vetlen irányítása alatt működő szervezetben összefogni.'’ A Kommunista Párt ugyan „már 
közvetlenül a felszabadulás után” igyekezett létrehozni a magyar ifjúság egységes, de
mokratikus szellmü (?!) szervezetét, de ez különböző „reakciós” erők, mint pl. a „jobbol
dali” szociáldemokraták nyomán (mert, ugye, „a magyar nép nagy tanítója” ebből sem 
hiányozhatott) megalakult az egységes DISZ (amely 1956 után, eldobva a demokratikus 
fügefalevelet, nyíltan KISZ-szé, azaz a nevében is kommunista ifjúsági szövetséggé vál
tozott.) „A DISZ -  olvashatjuk -  a Komszomolt tekinti példaképének.” A DISZ többek kö
zött „azt a fontos feladatot kapta a párttól”, hogy vezesse az úttörő mozgalmat, majd a 
szakkörök szervezését is.

Persze „az ellenség nálunk is megpróbálta az ifjúságot szembeállítani a párttal” . Itt szó 
esik a népi kollégiumok „eltévelyedése”-ről, amelyek -  nyilván a régi, évszázados kollé
giumi hagyományokra emlékezve -  bizonyos diákautonómiát óhajtottak megvalósítani. 
Ezért meg is kapják a füzet szerzőjétől az „anarchista, burzsoa, pedológikus” jelzőket, 
hiszen Révai „elvtárs” is világosan megmondta, hogy az ifjúsági autonómiát a pedagó
gusoknak kell alárendelni. (Őket pedig a parancsuralmi rend következő képcsőjén állók
nak, föl egészen az önálló gondolatok kiirtásán éberen őrködő legfőbb pártvezetéag -  
tehetjük hozzá mi, akik megtapasztalhattuk, láthattuk, hogyan működött ez a szigorú, füg
getlenséget, egyéniséget nem tűrő, kontraszelekciós rendszer.) Bőven árulkodik erről a 
szóban forgó dokumentum is a szakkörök szervezéséről, módszereiről szólva: „Az ifjú
ságot át kell hatnia a felszabadító szocialista Szovjetunió iránti határtalan odaadásnak, 
a Sztálin elvtárs iránti mély tiszteletnek, szeretetnek és hűségnek” .

A szakkörök céljait a DISZ vezetősége a következőképpen határozta meg: „Az ifjúság 
tanulmányi színvonalának emelése, az iskola oktató-nevelőmunkájának elmélyítése." A 
szakköri munka „megismerteti a tanulókkal a Szovjetunió élenjáró, haladó tudo
mányát...erősíti őket „az ellenséges ideológia, a kleriális reakció elleni harcban.””A tör
ténelmi szakkör a marxista-leninista világnézetre valónevelést mélyíti el. Ez azonban a 
vezető tanár szilárd marxista-leninista világnézetét... tételezi fel.”

*

Es így tovább, oldalkon keresztül. Az ifjúság által kezdeményezett önképzésről szó 
sem esik. Mindent a felnőttek terveznek, irányítanak, számonkárnek, minősítenek. Már
pedig szabad, független, önálló ifjak nevelődését ilyen „ifjúsági” körökben nem lehet el
érni. Egyáltalán: független, önálló egyéniségek, állampolgárok csak olyan iskolákban és 
ifjísági egyesületekben nevelődnek, amelyek diák és tanár kölcsönös egyéníségtiszte- 
letén alapulnak. Az ebben a füzetben leírtak és a valóságban is megvalósítottak alapján 
csak gondolkodásra képtelen, ahhoz nem szokott, örökké parancsokra, eligazításra váró 
alattvalók alakulhatnak a diákokból, szabad állampolgárok nem.

Reméljük, hogy most újra az ifjúság szabad társulásainak a világa felé tartunk, bár 
még sokan vannak, akik központi kezdeményezésre és irányításra várnak. Bátorítanunk 
kellene tehát az önálló kezdeményezéseket. Ezeknek a sorába beleillik, s ezért feltá
masztható -  szerintünk -  a kétszáz éves önképző társasági hagyomány is. Csak lelkes, 
az ifjúságot szolgálni hajlandó tanárelnökök kellenek hozzá, akik Tarczy Lajoshoz hason
lóan „mint ifjúság barátai” engednek az ifjak felkérésének; és talán azifjak között is akad
nak „némely lelkesebbek”, akik szívesen alakítanak ilyen, szabad szellemi alkotásokra 
és „eszmezsurlódásra” is teret nyitó, az ifjúság közös önművelésére alkalmat adó társa
ságokat.

De miért gondoljuk, hogy az évtizedek óta megszokott szakkörök nem képesek arra, 
hogy ilyen fajta szabad diáktömörüléssé váljanak? Miért tartjuk fontosnak, hogy az év
százados elnevezésekkel jelöljük őket, s még az önképző társaságon belül is az esetle
ges szakosodást szakosztálynévvel neveznők, csakhogy a szakkör megszűnjék?

Először is, érzésünk szerint -  mint erről már volt szó -  komolyabb név a társaság, mint 
a kör, a szakosztály, mint a szakkör minden egyéb körülménytől eltekintve is. De szerin
tünk nem hanyagolható el az sem, hogy a szavaknak nemcsak jelentésük van, hanem 
használatuk történetével összefüggő hangulatuk, jelentéstöbbletük is. Ahogy a társaság 
szó a történelmünknek talán legszebb korszakát, a magyar reformkort juttatja eszünkben, 
és lehetőséget ad a rá való hivatkozásra is (200 éves múlt nagy erőforrás és nagy példatár
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lehet a mai ifjúság számára is); ahogy az önképzőkör a kevésbé dicséretes millenium-kori 
önáltató, „rózsaszín szemüvegű” világot is eszünkbe juttatja; ugyanúgy a szakkör név 
óhatatlanul felidézi a fentebb elmondottakat, a szovjet példától kezdve az ocsmány dik
tatúra magasztalásán keresztül a tekintélyelvi nevelés formáiig mindent. Ha azt szeretnők 
elérni, hogy mai magyar ifjak szabad és szabadságszerető állampolgárokká váljanak, 
akkor olyan diákközösségek alakítására kell biztatnunk őket, amelyek még nevükben se 
emlékeztessenek az elmúlt évtizedek tekintélyelvi, szovjetmintájú szakköreire, hanem rá
üljenek Németh László Pápán elmondott szavai: „ebben a körben annyira vagy, 
amennyire csinálsz, képviselsz, alakítasz valamit. Az önképzőkör (az általunk ajánlatott 
régi-új elnevezéssel: önképző társaság) az iskolai élet nagy közös aulája, ahol a terhét 
hordó, érdeklődő, kutató diák önálló szellemmé egyenesedik.”

BODOLAY GÉZA

Pedagógiai pszichológia
Általános iskolai tanulók környezetvédelemmel kapcsolatos 

attitűdjeinek vizsgálata-

Vizsgálatom célja, hogy megtudjam, mennyit tudnak a gyerekek a környezetvé
delemről, illetve mennyire érzik szükségesnek azt. Vizsgálatomat a budaörsi 
Monoskola 4-5-6-7. osztályos tanulói között végeztem. Ebbe az iskolába, ami 
magániskolaként működik, és fenntartását a havi kb. 85 000 forintos tandíjból 
fedezi, főleg budaörsi szülők gyermekei járnak. A szülők nagyobb része vállalko
zó, illetve szellemi szabadfoglalkozású, csekélyebb részük valamilyen nagyválla
latnál tölt be vezető beosztást. A vizsgálat a kis létszámú osztályok miatt csupán 
30 tanulót érintett az alábbi megoszlásban: 7 negyedikes, 5 ötödikes, 10 hatodi
kos, és 8 hetedikes tanulót. A gyerekektől 3 kérdéscsoportban kértem név nélküli, 
írásbeli választ. A feltett kérdések kiválasztásánál az is szempont volt, hogy a negye
dikesek éppúgy megértsék, mint a hetedikesek, ezért tűnhetnek egyszerűeknek.

A feltett kérdések a következők voltak:
*

1. írd le, neked miért fontos a környezetvédelem! (A hangsúly erősen a neked szón 
van, és ezt meg is mondtam a gyerekeknek)

2. Mit tanultál erről az iskolában, és mit hallottál erről otthon?
3. Szüleid védik-e a környezetet? Hogyan? Mit tehetnél te a környezetedért, és meg- 

teszel-e mindent?
A válaszokat az alábbi szempontok alapján értékeltem:
-  mennyire személyes élményekből táplálkoznak a válaszok;
-  az otthoni, szülői hatás, vagy az iskolában tanultak formálják jobban ebben a témá

ban a gyerekek érzékenységét;
-  mennyire szemlélik átfogóan a környezetvédelem problémáját, vagyis mennyire glo

bális a környezetszemléletük;
-  mennyire érzik a környezetvédelem cselekvő részesének magukat;
-  mekkora a gyerekek ezzel kapcsolatos realitásérzéke.

A személyes élmények

Az elolvasott válaszokból kitűnik, hogy a gyerekek személyes élményeiket a szülőkkel 
együtt lebonyolított hoszabb-rövidebb séták és kirándulások alkalmával szerzik, azoknál
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a gyerekeknél, akiknél a szülők nem „kirándulósak”, ilyen élményekbőlnem táplálkozhat
nak. ők azok, akik arra a kérdésre, hogy neked miért fontos a környezetvédelem, teljesen 
sablonos válaszokat adtak, mint pl: „azért, hogy ne legyen szennyezett a Föld", „azért, 
hogy ne haljanak ki az élőlények” stb.

Ennél valamivel több személyes (rossz) tapasztalatról árulkodik a tömör „mert nem 
szeretek szemétdombon kirándulni” megfogalmazás.

Véleményem szerint a gyerekek a felnőtteknél sokkal nagyobb fantáziájuk és beleélő 
képességük miatt a televízióban látott képsorokat, filmeket nemcsak megnézik, hanem 
intenzíven bele is élik magukat az adott helyzetekbe, így az itt látottakat félig-meddig saját 
élményként adhatják elő, nemegyszer igen erős érzelmi beállítással. A 10 éves István 
írja: „A gyárakat felrobbantanám, hogy ne szennyezzék a füstjükkel a környezetet és a 
kocsikba nem kéne a koszos benzint rakni”.

István osztályában egyébként többen is radikális nézeteket vallanak, Dávid például a 
Te mit teszel a környezetedért kérdésre „felrobbantom a Timeát” választ adta (Timea a 
szomszédja), Balázs pedig felrobbantaná a Gazosban lévő építményeket, majd megerő
sítésként hozzáteszi: „ez nem vicc!!!!!” . (A Gazos Budaörs szélén lévő beépített terület.)

A hatodikosok már enyhébben fogalmaznak, és robbantások helyett inkább az igaz
ságszolgáltatásra bíznák a dolgot. „Disznóság, hogy az olajtársaságok a tengerekbe és 
óceánokba olajat engednek. Semmit nem ér az, hogy megbírságolják őket, mert kifizetik. 
Ha börtönbe zárnák őket..."

Ez az érzelmi fűtöttség a gyerekek életkorával egyre fogy, hogy aztán a kamaszkorban 
megsokszorozódva újra előtörjön mindenkiből a feltétlen és szinte határtalan tettvágy.

Mindezekből megállapítható, hogy bár valódi személyes élményük kevés van, a téma 
mégis igen erős érzelmeket hoz a felszínre. Ezek az érzelmek azonban nem a megfelelő 
beállítottságúak, és ha ilyen korú gyerekeknek nem adunk magyarázatot a konkrét prob
lémára, nem beszélgetünk velük, hanem csak közhelyeket puffogtatunk előttük, ezt ők 
is hamar átveszik, megelégedve a szimpla féligazságokkal, és sohasem lesznek valóban 
érzékenyek efféle problémákra, és ezek megoldására.

Szülő vagy iskola?

Nagyon meglepődtem, amikor a válaszok szinte mindegyikében előfordult a szemét 
szó. Sokaknál a környezetvédelem egyenlő lett a „ne szemetelj!" tiltással.

De miért állhatott elő ez a leegyszerűsített problémakezelés? Talán azért, mert ezt a 
gyerekek két helyről hallják, otthonról és az iskolából egyaránt.

Sajnos a válaszok többségéből az derül ki, az iskolai oktatás vajmi keveset fordít kör
nyezeti nevelésre. Sok helyen csak ennyi állt a papíron: „Nem tanultunk erről semmit.” 
Ha tanultak is valamit, az főleg alsó tagozatban, és kevés óraráfordítással történt. Talán 
maguk a tanárok sem voltak tisztában a probléma fontosságával, vagy nem értettek hoz
zá eléggé. Ez meg is magyarázza, hogy a gyerekek többségének a környezetvédelem 
szó hallatán miért a szemetelés, és az ágtördelés jut az eszébe.

Az iskolán kívül a szülők sem foglalkoznak ezzel a témával, talán azért, mert ezt is, 
(mint annyi mást) az iskola feladatának tartják, vagy maguk sem értenek hozzá; nem tu
dom. Tény azonban, hogy azokból a családokból érkező gyerekek, ahol a szülők jó pél
dával járnak elöl, már eleve egy „helyes szemléletet” hoznak magukkal. Sajnos azokat 
a dolgokat, és magyarázatokat, amit a gyerek csak az iskolában hall, nem fogadja be 
annyira, mint azokat, amelyeket otthon mondanak neki, és esetleg a saját szemével lát. 
Ha a szülő jó példával jár elöl, ez a gyerekben sokkal maradandóbb nyomot hagy, mint 
az iskolában elmondottak. A szülők „tekintélye" ebben az időszakban (főleg alsó tago
zatban) erősen domináns, és inkább érzelmi, mint racionális észérveken nyugszik.

Az egyik ötödikes írja: „A szüleim megpróbálják a környezetet védeni. Én felnőtt ko
romban megpróbálom megvédeni a környezetünket, és tenni valamit az érdekében.”.

A hetedikes Zsolt, akinek édesapja az egyik legnagyobb hazai autóimportőr cég tulaj
donosa, írja: „Az összes keleti autót kivenném a forgalomból". Zsolt tehát nem konkrétan 
a túl sok autó ellen tiltakozik, hiszen ezzel a véleményével összeütközésbe kerülne ap-
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iával, de mivel érzi és tudja, hogy az autók számát csökkenteni kellene, egy mindkét el
várásnak megfelelő álláspontra jut: csak a keleti autómárkákat kell kivonni a forgalomból, 
így véleménye sem apja véleményével, sem az osztálytársai véleményével nem ütközik. 
(Bár igaz, hogy a keleti autómárkák a leginkább környezetszennyezőek.)

Egy hatodikos a következőket írja: „Apukám a Káli-medence Környezetvédelmi Szö
vetség elnöke. Úgy védi a környezetet, hogy nem szemetel, nem öl meg csak úgy álla
tokat, és megkéri a szemetelő embereket, hogy ne szemeteljenek.” .

Ugyanez a fiú a többi kérdésben is több tájékozottságot árult el társainál. Beszél „hul
ladékok újrahasznosításáról és fogyóban lévő fajokról”.

Nyilvánvalóan leszögezhetjük, hogy a szülői, családi háttér erősen befolyásolhatja a 
gyerekek környezetszemléletét és fogékonyságát. Nem hiszem azonban, hogy a nem 
ilyen családokból érkező gyerekekből automatikusan a környezetvédelem iránt érzéket
len ember válik. Megfelelő, folyamatos, a téma fontosságát beláttató oktatással minden
kiből erre érzékeny ember nevelhető.

A nézőpont kérdése

A gyerekeknek a környezet mindenekelőtt az a térrész, ahol ténylegesen előfordulnak, 
játszanak, sétálnak, vagy éppen vásárolni mennek. Környezetvédelem alatt tehát egy 
erősen leszűkített környezetet kell értenünk, amivel a gyerekek ritkán, vagy gyakrabban, 
de fizikailag kapcsolatba kerülnek. Néhány tanulónál ez a tér még jobban leszűkül, és 
környezetvédelemnek nevezik azt is, amikor szülei permeteznek, vagy a kertet locsolják.

Az átlagos környezetet tehát nap mint nap „tapasztalják”, talán ezért is zavaró, ha ez 
a mindennap látott környezet szennyezett. Egy hatodikos írja: „azért kell a környezetvé
delem, hogy nyugodtan lehessen a kertünkben napozni.” .

Sokkal kevesebbeknél jelenik meg ennek a nézőpontnak a bővebb kiterjesztése, né- 
hányan ilyesmit írtak: „...mert akkor eltűnnének a rétek és mezők, az állatok, az erdők és 
fenyvesek. Kevesebb lesz a levegő, és gyárak lesznek helyettük, meg nagy síkságok.”. 
(5. osztályos tanuló)

„És nem csak a közelemben lévő dolgokról van szó. Hogyha az Amazonas menti őser
dőt kivágják, az is kihatással van rám.”. (7. osztályos tanuló)

Az életkor előrehaladásával a gyerekek nézőpontja is tágul, de az általános iskola alsó 
tagozatában ez még legfeljebb az adott településre vonatkozik.

Az idősebb felső tagozatosok már nagyobb rálátással szemlélik a világot, ők már gya
korta más méretekben gondolkodnak, és olyan globális folyamatokról is van több-keve- 
sebb információjuk, mint az üvegház-hatás, vagy a manapság oly népszerű ózonkérdés.

A részvétel

A gyerekek többsége állítása szerint mindent megtesz, amit csak tehet, a környezet 
védelméért. A válaszokból az is kitűnik, hogy a gyerekek szerint ebben a dologban ők 
nem tehetnek semmit, vagy legalábbis nem sokat. Bezzeg majd ha .elnőttek lesznek, 
megtesznek minden tőlük telhetőt. „Én felnőtt koromban megpróbálom megvédeni a kör
nyezetünket, és tenni valamit az érdekében.”

A hangulat összességében elég pesszimista. Egy hatodikos tanuló írja: „Nem tudok 
erdőt telepíteni, nem tudom beszüntetni a környezetre káros anyagokat, és helyette kör
nyezetkímélőket feltalálni.”

Talán azzal van itt a baj, hogy ők világméretű problémákat igyekeznek megoldani sze
mélyesen, nem pedig a saját életük apró dolgait környezetbaráttá tenni.

Akadtak azért olyanok is, akik kisebb léptékben igyekeztek gondolkozni, és ezért olyan 
célokat igyekeztek kitűzni maguk elé, amelyek megvalósíthatóak.

A hatodikos Jenő írja: „A környezetemért talán annyit tudok tenni, hogy a körülöttünk 
lévő fenyvesben összeszedem a szemetet valamennyire.”.

„...vannak már újrahasznosítható dolgok, de hol lehet ezeket újrahasznosítani?"
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Realitások

Furcsa dolgokat hisznek a gyerekek. A felnőttek világához képest olyan tartalmi jelen
tést adhatnak néhány fogalomnak, amin a felnőttek csak mosolyognak. Felrobbantanák 
a nekik nem tesző létesítményeket gyárakat, ami ugye felnőtt ésszel nézve, bár egyszerű 
megoldás, mégsem jöhet szóba. Ok még szerencsére (?) nem látják annyira komplexen 
az összefüggéseket, ezért világuk irreális. Egy ötödikes írja. „Én, ha tehetném, felrobban
tanék minden várost, és azzá tenném, ami az ősember korában volt. De azért a tudomány 
ugyanezen a szinten maradna.” '

Irrális az is, amit hárman is leírtak. Egyikükét idézem: „Én megpróbálom ezeket meg
tenni, de néha nem tehetek arról, hogy egy-egy hangyát, pókot véletlenül eltaposok.” .

Mindebből látható, hogy a környezeti nevelés ebben az iskolában is elhanyagolt, és 
az embernek az a gondolata támadhat, kár volt kihasználatlanul hagyni az óvodai és alsó 
tagozatos éveket.

Az emberben az a meggyőződés formálódik, hogy a tantervek kiaknázatlanul hagyják 
a fejlődéslélektan azon szakaszait, amikor a környezetvédelem melletti érzelmi elkötele
ződés jó eséllyel alakítható ki.

BUDAYÁDAM

Javaslatok a 7. osztályos kémia 
tanításához

Abból a tényből kiindulva, hogy az általános iskolában a tanulók a 7. osztályban 
kerülnek először közvetlenül kapcsolatba a kémiával mint a természettudományok 
egyik alapágával, nagyon fontos, hogy mennyi alapismeretet, hogyan és miből 
sajátítják el. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan tankönyvet adjunk a tanulók 
kezébe, amely az elsajátítandó ismereteket a megfelelő szinten, minél több 
gyakorlati tevékenység, kísérlet elvégzése közepette ismertesse oly módon, hogy 
a tanulók a különböző helyzetekben, bármikor alkalmazni tudják azokat, s meg 
tudják magyarázni a természetben lejátszódó jelenségeket, és képesek legyenek 
a konkrét példák alapján az általánosításra.

Ehhez nagyon fontos, hogy a törzsanyagot a tankönyvben úgy állítsuk össze, hogy a 
leckék logikai láncolatot képezzenek. Minden egyes fejezet feltételezze az előző fejezet 
alapos elsajátítását és rendszeresen visszautaljon az előzőekben elsajátítottakra. A je
lenleg használatban lévő tankönyvnek, sajnos, egy sorozat olyan hiányossága van, ame
lyek következtében a tanulók nem kaphatják meg mélyrehatóan a 8.-os tananyag minél 
könnyebb elsajátításához szükséges ismereteket. Például: a tankönyv előbb tárgyalja a 
vizet, amely egy összetett anyag, mint a kémiai elemeket, nem domborítja ki a különb
séget a keverék és a vegyület között, nem említi az atomtömeget és a molekulatömeget, 
nem tárgyalja a vegyérték fogalmát, ami nagyon fontos eszköz volna a tanulók kezében 
a különböző anyagok képletének a helyes felírásában. Néhány, a tankönyvben megta
lálható elemnek és vegyületnek nagyon hiányos a leírása, ezek részletesebb ismertetése 
inkább a 8. osztályban lenne helyes a különböző elemcsoportok ismertetésénél. Az egye
sülési folyamaton és a bomláson kívül a tankönyv nem tesz említést más típusú kémiai 
reakciókról, mint például: a helyettesítési reakciók és a cserebomlás, amelyekkel a fel
sőbb osztályokban már rendszeresen találkoznak a tanulók. Úgyszintén hiányolható, 
hogy nem található meg a tankönyvben az összetett anyagok -  oxidok, lúgok, savak és 
sók -  általános tárgyalása, ami megkönnyítené a tanulók munkáját a 8. osztályban. A
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fent említett hiányosságok mellett még továbbiak is előfordulnak, amelyeket most nem 
áll szándékomban tovább sorolni. Ehelyett szeretném javasolni egy olyan tankönyv 
összeállítását, amely a következő fejezeteket foglalná magába:

Anyag, test, tulajdonságok

Ez a fejezet konkrét példákon keresztül tisztázná a test és az anyag fogalmát, valamint 
a kettő közötti hasonlóságokat és különbségeket. Kiemelné, hogy a tulajdonságok az 
anyagok sajátosságai, amelyek segítségével azok felismerhetők. Fizikai és kémiai tulaj
donságokra osztályozná a tulajdonságokat, kiemelve azt a tényt, hogy a fizikai tulajdon
ságok olyan átalakulásokra vonatkoznak, amelyek során az anyagok összetétele nem 
változik meg, míg a kémiai tulajdonságok olyan átalakulásokra vonatkoznak, melyek so
rán az anyag összetétele megváltozik. Mindezt színessé téve, minél több példával és
kísérlettel.

Jelenségek

Itt tisztáznunk kell mindenekelőtt a jelenség fogalmát, hogy az nem más, mint az anyag 
átalakulása. Az átalakulások ismertetése során hangsúly helyezendő a fizikai és a kémiai 
jelenségekre, valamint a közöttük lévő különbségekre. Hivatkozhatunk a fizikában tanult 
átalakulásokra, melyek során az anyagok összetétele nem változik meg. A két típusú je
lenség közötti különbséget nagyon jól kidomboríthatjuk egy keverék elkészítésével (pl. 
vas és kénpor keveréke) és e keverék tulajdonságainak a vizsgálatával hevítés előtt és 
után. így alkalmunk nyílik először beszélni az egyszerű és az összetett anyagokról, va
lamint a vegyületről, amely a kémiai reakciónak mint a kémiai átalakulásnak az eredmé
nye. Ugyanebben a fejezetben eshetne szó az anyagoknak a keverékekből való szétvá
lasztásáról és az itt alkalmazott módszerekről, mint amilyen az ülepítés, szűrés, bepárlás 
és desztillálás. A fejezet végén lehetne tárgyalni a jelenségeket kísérő hőeffektusokat: 
az endoterm és exoterm folyamatokat.

Az anyagok szerkezete

A fejezet kémiai elem fogalmának és az elemek vegyjelének valamint az utóbbiak 
mennyiségi és minőségi ismertetésével kezdődhetne. Az atomok szerkezetének keretén 
belül előbb tisztázandó az atom fogalma, majd annak szerkezete. Az atommag tanul
mányozásakor kiemelendő a protonszám vagy rendszám, amelyet Z-vel jelölünk és a 
tömegszám, amelyet A-val jelölünk. Ezután következhetne az elektronburok szerkezete, 
leírva az elektronhéjak jelölését számokkal vagy betűkkel és az egyes héjakon lehetsé
ges elektronok számát az N = 2n összefüggésnek megfelelően. Annak érdekében, hogy 
szerves kapcsolatot létesíthessünk majd az V. fejezettel, különös figyelmet kell szentel
nünk a nemesgáz szerkezetek fogalmának a tisztázására: a dubletre és az oktetre.

A periódusos rendszer

Mivel a periódusos rendszer a tanulók alapvető eszköze, ezért különös gondot kell for
dítanunk ennek ismertetésére. Fontos, hogy a tanulók helyesen sajátítsák el a csoportok 
és a periódusok fogalmát és helyesen ismerjék fel atomszerkezet és a periódusos rend
szer közötti szerves kapcsolatot.
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Kémiai kötések

A kötés fogalmának tisztázása után, célszerű feleleveníteni a nemesgázszerkezetet 
és ismertetni azok kialakulásának lehetőségeit. Az ion, ioninzávió, a pozitív és negatív 
ionok képződése után ismertetjük az ionkötést, beszélhetünk az elektronátmenettel járó 
reakciókról, majd bevezethetjük a vegyérték fogalmát mint az atomok vegyülőképessé
gét. Ezután következhetne a kovalens kötés és annak két válfaja: a poláris és apoláris 
kötés. A molekula fogalmának tisztázása után ismertethetjük az anyagmennyiség fogal
mat, az atommolt és a molekulamolt, vagy röviden molt.

Kémiai reakciók

E fejezet keretében tárgyalhatnánk külön-külön a bomlási, egyesülési, helyettesítési 
és a cserebomlási reakciókat. A fejezetet a tömegmegmaradás törvényével és az atom
megmaradás törvényével indíthatnánk, majd pedig áttérnénk a kémiai reakciók rövidített 
írására, a kémiai egyenletekre. Ezt megelőzően tisztáznánk a vegyiképlet fogalmát, va
lamint a képletek helyes megállapítását a vegyjelek, vegyérték és az indexszámok se
gítségével. Ugyancsak itt, külön helyet szentelnénk a kémiai számításoknak a vegyikép
let és a reakcióegyenletek alapján.

Az oldatok

Ebben a fejezetben ismertethetnénk az oldódás folyamatát, a oldatok összetevőit, az 
oldatok osztályozását és a százalékos koncentrációt vagy töménységet, melyet a:c=100 
mf mO képlettel számíthatnánk ki, ahol: mf -  a feloldott anyag tömege, mO -  az oldat tö
mege, c -  az oldat töménysége.

• •

Összetett anyagok

Az utolsó fejezetben az oxidok, bázisok, savak és sók ismertetése lenne a cél, ponto
sabban azok elnevezése, osztályozása, általános fizikai és kémiai tulajdonságai, vala
mint általános előállítási módszereik.

Az előzőekben felsorolt fejezetek csak vázát adnák annak az ismeretanyagnak, 
amellyel a hetedik osztály végén egy tanulónak rendelkeznie kellene. Lehet, hogy a ja
vasolt tananyag túl soknak tűnik, de ez megoldható lenne, ha a kémia tanítására szánt 
óraszámot heti 2 órára növelnénk és a jelenlegi tankönyvből egyes leckéket a 8. osztály
ban tanítanánk részletesebben, hiszen vannak olyan anyagrészek, amelyek mindkét osz
tály tananyagában szerepelnek, de egyikben sem kellőképpen tárgyalva. E tekintetben 
megemlítetők a következő leckék: a víz, a szén, a hidrogén, a klór, a nitrogén, a kén, a 
fémes kötés, a hidrogén-klorid, a szén-dioxid, a metán, az ammónia, a nátrium- és mag- 
nézium-klorid, proton-átmenettel járó reakciók stb.

PORTIK IMRE
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Valódi kenyér
Alexa Károly: Magyar Zsoltár című válogatásáról

Mélyzöld színű, puha borítójú két kötet ez a különös zsoltároskönyv. A válogatás 
a Kortárs Kiadó gondozásában jelent meg. A kötetek picik, olyan kézbevaló 
imakönyvformák. Igen, imakönyvek. Talán messziről derengő emlékeinkben, 
esetleg szakkönyveink, szépirodalmunk mögött, között megbújva, nagyszülők 
sápadt, ráncos kezébe csomagolva találunk valami hasonlóra, hogy az analógia 
élhessen. Mintha, kifáradt, elrongyolódott valóság lenne az. éj éra van beköszö
nőben. Valaki pedig ezt a kifáradtat keltegeti, ezt az elrongyolódottat kötözgeti.

A két kötet nyugodt színébe halványan merülve, mintegy azok tetején úszva ezüst be
tűk, és egy Banga Ferenc-grafika. Lassan egymásba fonódni készülő (vagy épp egymást 
elengedő) kezek. Nem szorítanak, csak tenyér a tenyérben. Michelangelo két összeérő 
ujja a sixtusi kápolna falán. Élet az Életből. Ott két csupasz kéz, itt két csipkébe bújtatott. 
A folytatás? Az őseredet óta felöltöztetett embervalónk?

A Baraka, világok arca című filmet pár éve játszották. Ezerarcú világunk néhány tekin
tetét, mimikáját, gesztusát tárja a néző elé. Szavak nélkül, csak zenével. Van benne egy 
igen kedvelt részem. Az egyik számomra ismeretlen törzs varázslója teljes harci dísz
ben, valahová a nagyon távoliba merülve, lándzsájával kezében ugrál. Ahogy mi is egykor 
testnevelésóráinkon. Nyújtott lábbal, egyenletes ütemben. Hívja, beszippantja a gravitá
ció könyörtelensége újra meg újra. Nekilendül konokul, újra meg újra. Egyetlen pont van, 
amikor egészen kinn, fenn van. A pont a töredékidő töredékeiben sem mérhető. És mégis, 
ezért a húsz centire való kiszakadásért megint és megint nekilendül.

A magasugró léc felett hidalása ez, előtte a megfeszített koncentrált nekifutás, utána 
a huppanás.

Töredékidők, tört üveg észrevehetetlen porszilánkjai jutottak és jutnak nekünk, hogy 
kiszakadjunk. Ma, azt hiszem, hibázunk. Bírni akarjuk az időt, a teret, az embert, telje
sebben, mint bármikor. A töredékidőkre nem jut időnk.

Alexa Károly válogatásával kézen ragad minket, megálljra int szelíden. A könyvecskék 
zakózsebben, vagy egy köznapi retikülben megférnek mindennapi, hasznos dolgaink kö
zött (személyazonossági, zsebkendő, pénz, szemüveg...).

A válogatás a címadó verssel kezdődik, Dsida Jenő Psalmus Hungaricusával. Súlyos 
évtizedek után újra nagyon elevenen köszön vissza ránk a kijelentés: „Vagy félezernyi 
dalt megírtam, / s e  szót: magyar, még le nem írtam.” Nemrég bátorság volt magunkat 
valaminek (pl. a világ értékes mozaikkövének) és valakinek (Hungaricus) mondani. Ma 
valamiségünk világmozaikba illesztődése mintha maga alá temetné valakiségünket. Ami 
nemrég bátorság volt, ma szégyen lett. Irodalmunkban erről vallani: fióknak, archívumok
nak szánt örökség. Valamiségünk és valakiségünk közti hajszálrepedésen pedig a hé
zagkitöltők között ott a Zsoltár. Ez az évszázadok óta mélyen hallgatva kiáltó gyűjtemény.

Gyűjtemény, amely a magyartoll alatt anyanyelvűnkön szólított meg minket már lassan 
fél ezer éve. Apró palló volt még csak az Apor kódex recitálása: „Babilonnak folyói felett 
ott ültünk és sírtonk, mikor megemlékeznénk Sionról”, aztán nőtt, kinőtte magát, lett be
lőle hidacska, a parafrázisban megszólaló új zsoltáros, Balassihidacskája: „Mint a szom- 
jú szarvas, kit vadász rettentett, Hegyeken völgyeken széllel mind kergetett, Ríh, leh, s 
alig vehet szegény lélegzetet, Keres kútfejeket”, Szenei Molnár, az utász megható biz
tonságával felverte az első hidat: „Ez földön ti minden népek Az Istennek örvendjetek, 
Előtte szép énekekkel, szolgáljátok őt víg szívvel.”

A híd egyben a másik kötethez is vezet. Két kortárs költő (Veress Miklós és Csanádi 
Imre) verse öleli át a verseket a 17. század elejétől máig. A nyitó vers A CLIII. zsoltár 
címet viseli: „Psalmus: százötvenkettő, aztán hallhat a költő fontos csak ami támadt lé- 
leklángjából: zsoltár azt zengem most utánad Albertus Molnár” . Teljes zsoltároskönyvünk

116



SZEMLE

háromszázötven éves fészekalja dalol a lapokon. Századok tisztító tüzei: „E tűz által, 
majd amaz erősebbek Eltávoznak: jobbak lesznek s kisebbek;” versel Pálóczi Horváth 
Ádám. A zsoltáros alaphelyzete a kisebbség, az ember eredendő állapota. Ma épp ellen
tétesen: növünk, növünk a saját súlyunk alatt. A büszke lázadó, Ady. „Te ültettél, Te vé- 
nítettél, Virágoztam, ahogy akartad, mit akarsz még: virágozzak, vagy rontva haljak?” A 
zsoltáros, a kérdező, a nyitott, a magáról lemondott, hacsak pillanatokra is, álarca mögül 
kibújt mindannyiunk.” És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelemek bűnét és gyá
szát? s hogy bűn és gyász egysúlyu legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és 
borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöny 
gyanánt: -  úgy van! -  meditál Babits férfihangú zsoltárosa. Felrúgott, letagadott harmó
niánk ez? „Igen. Igen. Ne higgyük el hát barátaim, hogy lapdák helyett ökleinkkel lapdáz- 
tunk! Mindent meg kell simogatni, a hiénákat, a békákat is.” Ilyet csak a mélységekben 
megfürdőzött ember tud leírni, az akár csak pillanatokra kiengesztelődött ember, mint 
József Attila. Füst Milán is tanítást kér: „Taníts meg rá, hogy újra áldjalak S feledjem el, 
hogy nem találtalak. Oh add, hogy elfeledjem ezt az életet!" Kányádi Sándor folytatja a 
gondolatot zenélő magyaros soraival Kőkoporsó c. versében: „a világnak oly szegletén 
élünk ahol csak holtunkban adják ki a bérünk.”

Segédeszköz ez a könyvecske megannyi versével, mint szépszüléink zsoltárosköny- 
ve. Bárhol, bármikor felcsapható. Megszólal az ember, a történelem, létezésünk tér s idő
nélkülivé válik. rAki több napi éhezés után kenyérre gondol: valódi kenyérre gondol.” -  
vall Pilinszky. „És sorolhatnánk véget nem érően a magyar kultúra, művelődés, irodalom 
megőrző és továbbörökítő gesztusait.” -  olvashatjuk az utószóban.

Keveset éheztünk ma még, vagy nem valljuk be éhségünket. Mert csak az éheseket 
lehet kielégíteni, a szomjasokat lehet megitatni.

Alexa Károly így búcsúzik: „Ha az Olvasó azzal a jó szándékkal fogadja és forgatja a 
Magyar Zsoltárt, amilyen örömmel böngészte össze, másolta, rostálta a könyv szerkesz
tője ezeket a régi és új verseket akkor az ajándék közös, akkor áldás van a munkán."

KISS ANTAL

Nyelv és nevelés
Idegen nyelvi nevelés a HKTprogram alsó tagozatán

Az a pedagógiai szemlélet, amely az egyoldalúan ismeretközlő módszer helyett 
a személyiség komplex formálásának igényével lép elő, ma már elfogadottnak 
tekinthető. Eszerint a tananyag nem öncél, csak eszköz a világban való jobb 
tájékozódás elősegítésére, arra, hogy az ember megértse helyét társadalmi-ter
mészeti környezetében, s hogy aktívan vegye ki részét annak alakításából. A 
Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT)program egyértelműen megfogalmazza 
a környezetével összhangban élő, kiegyensúlyozott és kreatív embereszményt. 
Milyen feladatokat vállalhat magára ebből az idegen nyelvi nevelés? Az alábbiak
ban egy nyelvi-nevelési koncepciót próbálok meg körvonalazni, és kiemelni az 
ismert és érvényes módszertől való tartalmi eltéréseit.

Az első lecke

Nyomtatott alakokat ábrázoló kartonlapokat adunk az órán a tanulónak. A rajzokon 
egy-egy „jelenethez” szükséges tárgyak és személyek vannak témakörök szerint. Példá
ul egy játszótér építéséhez szükséges tárgykészelet; egy ebéd hozzávalói; utazás köz
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ben előforduló tárgyak és személyek stb. A kartonlap hátsó oldalára a kép címét írjuk, 
idegen nyelven.

Ezt követően a diák a következő utasításokat kapja: Építs a képekből játszóteret 6 és 
10 éves gyerekek számára! -  Állítsd össze, mit főznél ebédre, és mondd el, hogyan ké
szítenéd! -  Hogyan utaznál a Balatonra és hogyan a Holdra?

A tanuló kiválaszt egy feladatot és a -  nyelvi órán (!) -  kivágja a képeket, tárgyakat a 
kartonlapokból, tervet készít a feladat megoldására. Az egyes cselekvési folyamatokat 
nem magyarul fogalmazza meg (habár ez sem tilos), hanem azonnal az idegen nyelvet 
kezdi használni. Először egyszerű szókapcsolatokat hoz létre (ez az ajtó, az ajtó fehér, 
az ajtón bemegyek a szobába stb.). így jut egyre közelebb a feladat tényleges megoldá
sához, és közben reprodukálja az elmondottakat, eljátssza a jelenetet.

Az alapséma tehát a következő: a tanuló létrehoz egy szituációt, fölhalmozza annak 
minden lényeges elemét és így (az adott helyzetnek megfelelően) lépésről lépésre a meg
oldások változatos formáihoz jut el, miközben néhány idegen nyelvű mondatot és nyelv
tani szabályt is elsajátít. Ez az aktív tudás és szókincs megszerzésének a leghatéko
nyabb módja: amit a tanuló egy konkrét szituációban sajátít el, az a megfelelő helyzetben 
újra, „előjön”, méghozzá nem az ismert szavak rendezetlen halmazában, hanem azok 
használati rendjében. A leírt módszer széles teret biztosít az el nem felejthető tudás szá
mára. A dolgok rendje ugyanis egymás után felszínre hozza az elfelejtett elemeket is. A 
nyelv építkezéséhez természetesen elvont fogalmak megjelenésére is szükség van, 
amelyek nem mindig ábrázolhatok. (Ilyen fogalom például az „alkot”.) Ám ez esetben is 
szókártyákat készítünk. így nincs szükség szótárra, a szavak keresgélésére, mert a kár
tyák a tanuló segítségére vannak.

Az alapelv

Az említett gondolatok alapján soha nem a nyelv a fontos, hanem a nevelés. Ne ter
heljük fölösleges szókinccsel, úgynevezett alapvető szavakkal a diákot (ilyenek ugyanis 
nincsenek); mert ez gondolkodás helyett gépies memorizáláshoz, ún. papagáj-tudáshoz 
vezetne! Soha nem a szavak az alapvetőek, hanem mindig egy adott szituáció, egy adott 
környezet adja meg a szavak, kifejezések, mondatok értelmét. (Ezt a gondolatot általá
ban mindenki elfogadja, de amikor egy meghatározott anyag didaktikai felépítésére kerül 
sor, többnyire mégis figyelmen kívül marad.) Minden nevelési koncepcióban, vagy a tan
könyvek felépítésében az alpvető létformáktól elindulva érdemes építkezni, habár azok 
elrejtőznek az ember megnyilatkozásai mögött. Ezeket aztán nehéz innen kihámozni, bár 
ennél is nehezebb a diák számára is hozzáférhetővé tenni. Ilyen tulajdonság például a 
tanuló kíváncsisága, amit ő direkt módon soha nem fogalmaz meg, hanem egyszerűen 
csak cselekszik. Ha viszont ugyanez a tanuló a tanulási folyamatban csak mint valami
féle tárgy lehet jelen, és a kérdéseire, kezdeményezéseire nem kap megfelelő választ, 
s ha nem vezetjük tovább a maga választotta ösvényen és nem jutalmazzuk meg az öt
leteiért, illetve nem nyújtunk neki segítséget valós problémáinak megoldásában, akkor 
hiába hangsúlyozzuk, hiába fogalmazzuk meg szavakban a kreativitás fontosságát, 
mindez csupán írott malaszt marad, mert a fogalom ismerete nem jelenti egyben annak 
elsajátítását, interiorizációját is. Ez a HKT-program alapelve.

A tanuló nyelvi fejlődésében, gondolati gyarapodásában a „Mi ez?" kérdéstől a „Mi- 
ért?”-eken keresztül jut el a feladat megoldásáig. Ha rendszerben, a dolgok egymáshoz 
való viszonyát figyelve tanulunk helyzetmegoldásokat, mondatokat, úgy egész szem
léletünket, felfogásunkat ez a rend fogja meghatározni, ami egyúttal világképének 
alapjává is válik. Soha ne az egymástól elszigetelt, véletlen ismereteket raktározza 
el a diák! Inkább tanuljon meg száz szóval kevesebbet, de amit elsajátít, azt minden 
oldalról tanulja meg alkalmazni és mérlegelni. Csak így válhat önálló, önmagát kor
rigálni tudó személyiséggé, aki képes lesz egységes szemlélettel megközelíteni éle
tének felmerülő problémáit.
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A tanítási mód

Fontos szempontokhoz érkeztünk: a tananyag, a nyelvtan, a szókincs telledező-alkotó 
megközelítéséhez. E nyelvtanítási módszer során nincs szükség kinyilatkoztatásokra, a 
tanár nem próbál kész és örökérvényű gondolatokat, nyelvi szerkezeteket átadni. A vál
tozó szituációk szinte minden esetben más-más nyelvi mogkö/elítést tesznek lehotővó 
Tudjuk, hogy nincs abszolút helyes nyelvhasználat, egy közlés helyességét általános 
ságban -  az dönti el, hogy az adott helyzetben mennyire releváns. F / a gondolat itt va 
lóban mély tartalommal telítődik. A diák maga szedi öss/e az adott feladat megoldásához 
szükséges eszközöket, maga hozza létre a helyzetet és végül maga építi fel ho/zá az 
elemi közlésekből kiindulva -  a nyelvet. Fz a mód meghatározza a nyelvtan tanulását is. 
Az unalmas megoldássá soványodott szabály-tanulás is megváltoztatható e rend
szerben történő megközelítéssel. Maradjunk itt is a szókárlyáknál! Hogyan történhet pól 
dául az igeragozás tanulása, ami igazán unalmas és fárasztó feladat, ha leülünk a táb 
lázatok elé, és megpróbáljuk memorizálni az idők és esetek tömegét. A feladat a követ
kező (a latint veszem példának): elkészítünk -  ugyancsak gyárilag egy nagy táblázatot, 
amelyen az egész paradigmarendszer megtalálható, a következő színezésben: az akti 
vum fényes felületü, a passzívum matt, ezen belül az imperativus halványpiros, a kon 
junktivus sárga, az indikativus halványzöld alapszínű. Az indikativuson tjeiül a perfektum 
sötétebb, az imperfektum világosabb; ezeken belül pedig a praeteritumtól a futurumig fo
kozatosan világosodó. Az l-IV. ragozási mintákat pedig fekete-barna kék fehér színekkel 
különböztetjük meg, az egész táblázaton egyformán. Mindez egy kartonon található, 
amelyhez külön vak táblázat tartozik. Itt csak a címszavakat tüntetjük fel, míg a másikon 
minta is szerepel. Azt hiszem, az olvasó már ki is találta, mi következik ezután A gyere 
kék apró darabokra szabdalják az előre kinyomtatott tálázatot, melynek a hátoldalán tér 
mészetesen megtalálhatók a szavak magyar megfelelői. A tanulók az egyéni haladásnak 
megfelelő ütemben, minden órán egy-egy paradigmával többet vágnak szót, egészen 
addig, amíg a személy felismeréséig el tudnak jutni. Közben minden szempontból cso
portosítják a szókártyákat. Ezután nem lesz olyan gyerek, aki a ragozást elfelejtené: az 
egyes színekhez, formákhoz továbbá magyar megfelelőjükhöz, valamint a saját mozgá
sához tudja egyszerre rögzíteni az amúgy könnyen elfelejthető szavakat. A táblázatot 
aktívan, renszerben és felfedező módon tanulta meg. A szókópeknek a helyes kiejtéssel 
való összekapcsolását nem csak a kartonfigurák és a kártyák szavai segítik, hanem a 
saját kézírása is. Hasonlóképpen képzeljük a helyesírás megalapozását is.

Persze, nem tankönyv nélküli tanulásról van szó, csupán olyan tankönyvről, amelyik a 
fentiek szerint elemeire bontható, lapjaira szedhető szót. Fgószen addig, míg végül maga 
a diák képessé nem válik annak újbóli összerakására. Arra, hogy a rendben ellátott is 
méretekből létrehozza a maga saját nyelvtanát és tankönyvét. Miközben a maga érdek 
lődósónek, egyéni tulajdonságainak megfelelően közelítheti meg a nyelvet, szem előtt 
tartva a könyv tanácsait, mintáit, megoldási alternatíváit. Ez a nyelvtanítási módszer saját 
logikájára épül, de egyes elemeik bármelyik másik módszerbe átvihetők.

BENDAJÓZSEF

A design szóról
A szó angolul egyaránt lehet főnóv ós ige, ami egyébként az angol nyelv szellemének 

általános ismérve). Mint főnév alatt többek között szándékot, tervet, célt, gonosz meróny 
letet, összeesküvést, formát, alapszerkezetet kell érteni, s a szó jelentései - miként a 
többi is -  szoros kapcsolatban állnak a ravaszsággal ós az alattomossággal. Mint ige (to 
design) egyebek mellett azt jelenti, hogy valamit kitervelni, színlelni, megtervezni, fölvá
zolni, megformálni, stratégiailag cselekedni.
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A szó latin eredetű és tartalmazza a signumot, ami alatt jelet kell érteni, egyébként 
pedig a signum és a Zeichen (jel) szavak ugyanabból az ősi szócsaládból erednek. Eti- 
mológiailag tehát a design kijelölést (ent-zeichnen) jelent. A fölmerülő kérdés a követke
ző. Vajon miként nyerte el a design szó mai nemzetközi értelmét? A kérdést nem törté
netileg kell felfogni, tehát nem az érdekel bennünket, hogy különféle szövegekben 
mikor bukkanhatunk rá először mostani jelentésének a meghonosodására. A problé
mát szemantikailag kell érteni, tehát valahogy úgy, hogy belegondolunk, vajon miért 
épp ez a szó ruházódott fel azzal az értelemmel, mellyel a kultúráról folyó aktuális 
vitákban rendelkezik.

A szó olyan kontextusban van, mely a ravaszsággal és az alattomossággal függ össze. 
A designer egy alattomos helyzeteket teremtő összeesküvő. Hasonló kontextusban áll
nak más, rendkívül jelentős szavak is. Mindenekelőtt a mechanikára és a masinára gon
dolok. A görög mechos szó alatt csalás céljából készült berendezést értünk, olyan esetet, 
amire a trójai faló lehet példa. Ulysseá polümechanikosnak nevezték, amit mi az iskolá
ban agyafúrtnak fordítottunk. Maga a mechos az ősrégi Magh szóból ered, amit a német
ben a Macht (hatalom) és a mögen (kedvel, kíván) szavakban ismerhetünk fel. Ennek 
megfelelően, egy gép becsapásra alkalmas berendezés, az emeltyű például a nehézségi 
erő kijátszására való, a mechanika pedig a nehéz testek lóvá tételének stratégiája.

Egy másik, hasonló kontextusban álló szó a technika. A görög techné művészetet je
lent és összefüggésben van a tekton, azaz asztalos szóval. Mindebben az az alapgon
dolat rejtőzik, hogy a fa (görögül: hülé) formátlan anyag, aminek a művész, a technikus 
kölcsönöz formát, s ezáltal teszi lehetővé a megjelenését. Platón fő elelnvetése a művé
szettel és a technikával szemben az volt, hogy ezek a teoretikusan felismert formákat 
(ideákat) az anyagba helyezve elárulják és eltorzítják. A művészek és a technikusok Pla
tón számára az ideák árulói és csalók, hiszen az embereket alattomos módon az eltor
zított ideák szemlélésére csábítják.

A görög techné latin megfelelője az ars szó, amely alapjában véve trükköt, valaminek 
a fortélyát jelenti (amennyiben a német tolvajnyelv ezt megengedi). Az ars kicsinyítő tar
talmú alakja az artikulum, amely „ízületet" jelent, és azt kell alatta érteni, hogy valami 
valami körül forog (például a csukló). Ebből kifolyólag az ars szó hajlékonyságot, ügyes
séget, valamint csekélységet is jelent, az artifex (=művész) pedig mindenekelőtt csalót. 
A tulajdonképpeni művész szemfényvesztő. Ez olyan szavakból világlik ki mint az artific, 
az artificiális vagy az artilléria. A német nyelvben a művész (Künstler) magától értetődően 
tudó (Könner), mert a művészet (Kunst) a können főnévi alakja, ami tudást, képességet 
jelent, de rendelkezik a mesterkéltség bizonyos mellékzöngéjével is.

A fenti meggondolások máris magyarázatot adnak arra, hogy a design szó miért tehe
tett szert arra a szerepre, amit a mai szóhasználatban betölt. A design, a masina, a tech
nika, az ars és a művészet (Kunst) szavak szoros kapcsolatban állnak egymással, egyik 
sem képzelhető el a többiek nélkül, és mindegyikük a világgal szembeni ugyanazon eg
zisztenciális viszonyulásból ered. Ez a belső összefüggés évszázadok óta (legalábbis a 
reneszánsztól kezdődően) tagadás tárgya. Az újkori polgári kultúra élesen szembeállí
totta a művészetek, a technika és a gépek világát, s a kultúra ennek következtében két, 
egymástól elidegenedett részre szakadt: a tudományos, kvantifikáló, „kemény" és a szép
lelkű, kvalifikáló, „lágy” ágra. E kártékony felbontás a 19. század vége felé kezdett tart
hatatlanná válni. A szakadék áthidalására a design szó lett hivatott. Ez azért volt lehet
séges, mert megvan benne a technika és a művészet belső összhangja. Innen van az, 
hogy a design manapság többé-kevésbé azt a helyet jelöli, ahol a művészet és a technika 
(az értékelő és a tudományos gondolkodás) kölcsönösen fedik egymást, s egy új kultúra 
útjait egyengetik.

Mindez jó magyarázat, de nem kielégítő, mivel a fentebb felsorolt fogalmakat mégis
csak az köti össze, hogy (egyebek mellett) mind csalást, álnokságot jelentenek. Az a bi
zonyos jobb kultúra, melynek útját a design egyengeti, tudatosan csaló kultúra lesz. A 
kérdés a következő: vajon kit és mit csapunk be, amikor a kultúrában (a technikán és 
művészeten alapuló design mellett) kötelezzük el magunkat? íme egy példa: az emeltyű 
egy egyszerű masina. Designja az ember karjának folytatása, tulajdonképpen műkéz. 
Elkészítésének technikája bizonyára egyidős az emberi fajjal, talán még ősibb annál. Ez
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a masina, ez a design, ez a művészet, ez a technika a nehézségi erő kijátszására pá
lyázik, arra, hogy a természeti törvényeket meghaladja és alattomos módon épp ezen 
természeti törvények stratégiai kihasználása útján szabadítson meg bennünket termé
szeti kötöttségeinktől. Képeseknek kell lennünk ara, hogy egy emeltyű segítségével le
hetőleg a csillagokig emeljük fel magunkat; és ha megtaláltuk a megfelelő támpontot, az 
emeltyűvel az egész világot kibillenthetjük egyensúlyi helyzetéből. Ez a design minden 
kultúra alapja: a természetet a technika segítségével rászedni, a természetit mesterkélt 
módon felülmúlni és gépeket szerkeszteni, melyekből csak egy isten hiányzik, aki mi ma
gunk vagyunk. Röviden: a design ott rejtőzik minden kultúra mögött, s arra hivatott, hogy 
belőlünk, természeti meghatározottságú emlős állatokból, furfangos módon szabad mű
vészeket teremtsen.

Nem pompás ez a magyarázat? A design szó a mindennapi nyelvhasználatban azért 
nyerhette el jelenlegi rangját, mert elkezdett bennünk tudatosodni, hogy embernek lenni 
egyenlő a természettel szembeni designal. Ám sajnos, ezzel a magyarázattal sem lehe
tünk elégedettek. Amikor ugyanis a design ennyire az érdeklődés középpontjába kerül 
és kérdése felváltja az ideák kérdését, bizony meginog lábunk alatt a talaj, me egy példa: 
a műanyag golyótollak egyre olcsóbbak, olyannyira, hogy akár ingyen is lehet osztogatni 
őket. Anyaguk (hülé=fa) gyakorlatilag értéktelen, az elkészítésükhöz szükséges munkát 
pedig (ami Marx szerint minden érték alapja) okok technikáknak köszönhetően automata 
gépek végzik. Egyedül a design az, ami a műanyag golyóstollat értékessé teszi, hiszen 
annak köszönhetően lehet vele írni. Ez a design a tudományból, a művészetből és az 
iparból érkező pompás eszmék egybeesése, melyek kölcsönösen megtermékenyítik és 
alkotó módon keresztezik egymást. Ám mégis hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagy
ni a design jelentőségét, a műanyag golyóstollakat pedig készek vagyunk ingyen is osz
togatni -  például reklámhordozó gyanánt. A golyóstoll mögött megbúvó pompás eszmé
ket éppúgy figyelmen kívül hagyjuk, mint annak anyagát és az előállításához szükséges 
munkát.

Vajon mivel magyarázható minden érték eme elértéktelenülése? Azzal, hogy a design 
szónak köszönhetően elkezdett bennünk tudatosodni: minden kultúra csalás, mi pedig 
becsapott csalók vagyunk és a kultúrában mindenféle elköteleződésünk önámításba tor- 
kolik. Igaz ugyan, hogy a művészet és a technika közötti szakadék áthidalása után egy 
horizont nyílt, ahol mind tökéletesebben designolhatunk, képesek vagyunk mindinkább 
megszabadulni kötöttségeinktől, s egyre művibben (szebben) élhetünk. Mindennek 
azonban az az ára, hogy le kell mondanunk az igazságról és a valódiságról. Az emeltyű 
ténylegesen arra való, hogy mindazt, ami igazi és valós, kibillentsük egyensúlyi helyze
téből és tökéletesen designolt műalkotásokkal helyettesítsük. Az így keletkező művek 
azonban ugyanolyan értékűek lesznek, mint a műanyag golyóstoll: eldobható gadget-k. 
Mindez legkésőbb akkor derül ki, amikor meghalunk. Hiszen összes technikai és művé
szeti stratégiánk dacára (a kórházarchitektüra és halálos ágyunk designja ellenére) 
ugyanúgy halunk meg, mint az emlős állatok. A design szó azért válhatott központi je
lentőségűvé a mindennapi beszédben, mert (bizonyára joggal) eljutottunk arra a pontra, 
ahol már nem igazán hisszük, hogy a művészet és a technika minden érték forrása. Az 
egész mögött álló designt kezdjük átlátni.

Ez egy kijózanító magyarázat, de nem kötelező érvényű. íme, egy beismerő vallomás 
annak magyarázatára, hogy miért nem az. Tudniillik ez a cikk egy egészen sajátos de
signt követ: célja a design furfangos, alattomos oldalának a bemutatása, már csak azért 
is, mert ezekről a szempontokról nemigen szokás beszélni. Amennyiben ez a cikk egy 
másfajta designt követne, például ha arra hivatkozna, hogy a design a jellel, a nyommal, 
az előjellel vagy a felségjellel van összefüggésben, bizonyára egy egészen másfajta, 
ugyanennyire elfogadható magyarázatra jutott volna a design mai rangját illetően. Éppen 
erről van szó: minden a designon múlik.

VILÉM FLUSSER
Sebők Zoltán fordítása
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A film mint tananyag
Két videoanyag használatának tapasztalatai 

a mozgóképes oktatásban

A hatvanas évek közepén kezdődött és jó egy évtizedig tartott a hazai mozgóké
pes oktatás azon szakasza, amelyet az irányítás szándékait (is) megjelenítő 
tankönyvek, munkafüzetek, televíziós programok jellemeztek. Ez volt az az idő
szak, amely meghozta a mozgókép viszonylagos jelenlétét a közoktatásban. 
Ekkoriban tanultak a középiskolások a legnagyobb számban -  így nevezik legin
kább -  filmesztétikát. A segédletek első, második és harmadik generációjának 
elavulásával azonban a folyamat lefékeződik, jelezve egyúttal a tárgy körüli 
bizonytalanságokat. Az alternativitás, a törekvés az ismeretátadás hatalmi rend
szerének újragondolására, a hagyományos tanár-diák viszonyt megkérdőjelező 
„lazaság" mindig is a tárgy sajátossága volt -  amíg létezett. Mégsem lehetséges 
a továbblépés megfelelő példányszámban hozzáférhető olyan kiadványok nélkül, 
amelyek tartalmazzák „az anyagot”.

Az alábbiakban két kiadványról, pontosabban azok használatának tapasztalatairól 
lesz szó. Mindkettő elsősorban mozgóképes anyagként alkalmazható, noha kapcsolódik 
hozzájuk egy füzetsorozat, illetve egy tankönyv is. A videofilmek sajátos „mozgó tan
könyvként” funkcionálnak, közösen nézhetők, írásos kísérőikhez azonban nehéz hozzá
férni, legfeljebb a tanár rendelkezésére állnak -  egy példányban. Előrebocsátom, hogy 
egyik kazetta sem alkalmas közvetlen, „egy az egyben" használatra. Ennek oka elsősor
ban a szerkesztők eltérő koncepciója, de szerepet játszanak terjedelmi megfontolások 
és az egyes iskolák között meglévő különbségek is. A két anyag tehát együtt és külön- 
külön több és kevesebb is annál, amit az elmúlt hat évben meg akartam valósítani. Al
kalmazásuk megkönnyíti a felkészülést és az órai munkát, amelyhez azonban más se
gédletek és illusztrációs eszközök is szükségesek.

A Fejezetek a film történetéből című kazettasorozat első tizennyolc része 1990-ben 
jelent meg a Magyar Független Film és Videó Szövetség gondozásában. Egyes előadá
sai történeti időszakot tárgyalnak (ilyen A magyar film 1945-1957 és 1957-1970, A német 
film 1933-ig, A szovjet film 1953-1970), mások műfajokat ismertetnek (Amerikai filmtípu
sok: Egyén és társadalom, A western, A zenés film), vannak továbbá az európai „új hul
lámokat” bemutató részek (neorealizmus, „free cinema”, cseh „új hullám” stb.). Tulajdon- 
képpen videóra vett előadásokról van szó, amelyeket bőséges idézetanyag tesz teljessé.

A másik kiadvány dr. Nagy Imre munkája, A mozgókép és a filmalkotás Pécsett látott 
napvilágot 1988-ban. Az oktatócsomag tartalmaz egy tankönyvet, két videokazettát „fil- 
midézetekkel”, továbbá egy Módszertani levelet. A tankönyv lényegében filmnyelvi elvű, 
elméleti kérdéseket tárgyal a film technikájából a montázsig.

A két szemléltetőeszköz alapvetően a következő módon nyújtott segítséget az órákon:
A tantervnek A mozgókép gyakorlata és elmélete című fejezetéhez, saját, egyelőre 

néhány példányban sokszorosított Képkorszak (film, televízió, videó; szöveggyűjtemény 
középiskolások számára) című „olvasókönyvemen” kívül, használtam a Fejezetek a film 
történetéből című könyv első részét, A film formanyelvét is. Az előadás az egyszerűtől -  
az állókép kompozíciója, a mozgás elemi megörökítése -  a bonyolultig -  kameramozgá
sok, montázstípusok -  mutatja be a filmnyelv klasszikus elemeit. Ezeket az évek során 
többféleképpen próbáltam meg feldolgozni, de a legsikerültebb talán az a megoldás volt, 
amikor először egészében megnéztük az előadást, majd részekre bontva gazdagítottuk 
azt illusztrációkkal. A képi „jelentéstulajdonítás” (Bódy Gábor) folyamatát például A moz
gókép és a filmalkotás egyik kazettájából vett idézettel próbáltam meg végigkísérni. Az 
ebédlő és az illemhely felcserélésének jelenete hang nélkül is „érthető”, hanggal pedig, 
kiszakítva a film szövegösszefüggéséből, megfigyelhetők rajta a nézői értelmezés fázi
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sai. A világítás szerepét a Mater Johanna egy jelenetével, a szerzői pozíció változatait 
Rófusz Ferenc A légy című filmjével és a Vörös sivatagból vett részlettel mutattam be. 
Az „Alkotó földrajz"jelenségét Az andalúziai kutya szemléltette. Érdekes feladat a Hamu 
és gyémánt zárójelenetének szemrevétele: a haldokló Maciek feje felett előbb egyik, majd 
a másik irányban száguldó vonat képsorában alkalmazott vágás titkainak feltárása talán 
közelebb visz a film titkainak megsejtéséhez. A filmnyelvi blokk zárásaként egy megle
petésszerű dolgozatot iktattam be. A feladat a Szindbádegy négyperces fragmentumá
nak elemzése volt.

A Fejezetek a magyar film történetéből című tantervi egység más megközelítést kíván. 
Keveredik itt a kronológia elve az anyag motívumokra való felépítésének elvével, s 
összeállítottam tematikus blokkokat is. Az első szempont érvényesül a Film és Videó Szö
vetség 17. és 18. számú előadásaiban: A magyar film 1945-1957 és 1957-1970. Más 
elképzelés alapján formálódtak az olyan mini-sorozatok, mint „film és valóság" (Tarr Béla: 
Családi tűzfészek, Gazdag Gyula: Sípoló macskakő; Gulyás testvérek: Törvénysértés 
né lkü l- ez utóbbi csupán a pécsi kazetta részletei alapján) vagy „film és állókép" (Zolnay 
Pál: Fotográfia; HuszárikZoltán: Csontváry). Az összeállítások sok esetben „önmagukat 
írják” -  a filmek egymás mellé kerülve felerősítik a közös vonásokat, másrészt bevehetők 
a programba a legújabb filmek, ahogy azt minden évben megtettem a Filmszemle díja- 
zottaival vagy más darabokkal. A teljes terjedelemben megtekintett filmek száma termé
szetesen nem szaporítható korlátlanul. Lesznek olyanok is, amelyeket csupán megem
lítünk, vagy egyetlen jelenet alapján szereznek róla tudomást a diákok az előadás-illuszt
rációkból. A témakörből házi feladatot is szoktam adni, úgy, hogy a kazettát haza lehet 
vinni és a tartalmát kijegyzetelni. Ily módon mindenkinek lesz egy kis összefoglaló vázlata 
a magyar film 1945 utáni ötven évéről, összhangban a tanterv azon célkitűzésével, mely 
szerint a filmfakultáció egyik feladata, hogy a tanulók szerezzenek információkat a film 
és a televízió világáról. A másik vezérgondolat -  formálódjon ki az az elemzési apparátus, 
amelynek segítségével fejleszthető a mozgóképről való beszéd készsége -  akkor érvé
nyesül, amikor megpróbálunk az egyes filmekhez adekvát elemzési szempontokat talál
ni, és igyekszünk mozgósítani az elméleti részben elsajátított ismereteket. A videosoro- 
zatnak ez a magyar filmmel foglalkozó két része tehát ahhoz szolgál fogódzóul, hogy a 
tanulók tájékozódjanak a magyar film történetében. Amikor „f ilmfaktosaim" a Minisztérium 
egyedi engedélye alapján érettségi vizsgát tettek mozgóképből, a tételek között többfajta 
kérdés szerepelt. Volt a fentieknek megfelelően „monografikus", történeti szempontú, volt 
rendezők, operatőrök, színészek munkásságát áttekintő kérdés és filmelemzés is.

Vannak a programnak olyan pontjai, amelyekhez nagyrészt a videosorozat előadásai 
szolgáltatják az anyagot. Ilyen Az európai film kezdetei és Az amerikai film kezdetei. Ezek 
a programok olyan filmeket mutatnak be teljes terjedelemben, amelyek néhány percesek 
(A vonat érkezése, A megöntözött öntöző stb.), vagy olyanokat, amelyeket nehéz besze
rezni, így tudomást róluk a tanulók csak innen szereznek. Ezek a foglalkozások tehát az 
előadás feldolgozásából állnak, és csak akkor egészülnek ki filmmel, ha az hozzáférhető, 
vagy ha van igény rá. Előfordult, hogy a csoportból mindenki látott egy Chaplin-filmet, 
ezért megelégedtünk ezzel és kinek-kinek az emlékeire hagyatkoztunk. A film kezdeteiről 
szóló rész feldolgozása úgy történik, hogy a közösen megtekintett előadást kijegyzetel
jük. A fontosabb filmszemelvényeket többször is megnézzük, elkülönítve ezzel a lénye
gest a kevésbé lényegestől, hiszen számos kevésbé jelentős alkotó és film is szóba kerül. 
Néhány évvel ezelőtt a Fejezetek a film történetéből szerepelt a televízió műsorában is, 
így aki akarta, többször megnézhette az előadást. A pécsi kazetta az említett Lumiére- 
filmeken kívül tartalmazza A baba reggelijét is, esetleg ezzel kiegészíthető az idézettár. 
Érdekes megfigyelni továbbá azt, hogy Az andalúziai kutya több változatban létezik az 
egyes felvételeken: van zongorakíséretes és zenekari aláfestéses változata is.

Amennyiben az idő és a diákok befogadóképessége engedi, önálló témakörként sze
repelhet az órákon a szovjet némafilm. A Fejezetek... hasonló című előadásából az ér
dekesebb részleteket ki lehet emelni. Ezek a részletek egyébként felhasználhatók a tan
menet más pontjain, így a Filmszem a „Film és valóságf című tömbben, az Eizenstein- 
darabok az elméleti bevezetésben, vagy egy olyan összeállításban, amely „némafilme
ket” sorjáztatott: Az andalúziai kutyát, Paradzsanov A gránátalma színe című filmjét, a Régi
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idők fociján, Ettore Scola A bálját. A foglalkozások persze nem nélkülözik időnként az ad hoc 
jelleget. így jutottunk hozzá egyik alkalommal Kulesov Mister West rendkívüli kalandjai a bol
sevikok országában című filmjéhez, kibővítve ezzel a megtekintett filmek listáját.

A Fejezetek az egyetemes filmművészetből című tantervi panel feldolgozásakor alkal
maztam az egy előadás -  egy film módszerét, elsősorban az „új hullámok” tárgyalása 
során. A kazetta-sorozatban a következő „új hullámoknak” szentelnek külön előadást: a 
neorealizmus, a szovjet „olvadás” korszaka, a lengyel film, a francia „új hullám”, az angol 
„free cinema”. Hangsúlyos része ez a tantervnek, hiszen ezek a negyvenes évek köze
pétől induló mozgalmak alakították ki a mozgókép klasszikus dramaturgiáját, nyelvét, je
lentéstanát, de azt a szociokulturális közeget is, amelyben kiformálódott a modern sztár
kultusz, valamint a film -  a magaskultúrához közeledő és a tömegfilm -  közönsége.

Az említett előadások meglehetősen sok évszámot, nevet, filmcímet közölnek, érde
mes ezért ezt az adathalmazt egy kissé redukálni. Bőségesen elég, ha néhány fontosabb 
dátumon kívül a tanulók megjegyzik az adott országban tevékenykedő három-négy ren
dező, néhány színész és operatőr, valamint öt-hat film címét. Az előadások gondolatme
nete, felépítése első látásra nem feltétlenül rajzolódik ki a néző fejében, ezért célszerű 
lenne többször megnézni, erre azonban nem nagyon van idő. A megoldás az, hogy a 
tanár az előadás alatt a táblára rövid vázlatot készít, amelyen feltünteti a fenti legfonto
sabb információkat. A videomagnót időről időre meg is lehet állítani, helyet adva az eset
leg homályban maradó fogalmak vagy folyamatok alaposabb magyarázatának. A fonto
sabb -  és műsorra nem kerülő -film ek részleteit többször vissza lehet játszani. Lényeges, 
hogy a megjegyzendőnek ítélt ismeretek ne holt tudást adjanak -  egy előadás és egy 
film megtekintése után aligha lehetnek sajáttá az előadó megállapításai a cseh „új hul
lám” alkotói között meglévő szemléleti-stílusbeli különbségekről vagy a lengyel filmben 
tettenérhető belső irányzatokról. Voltaképpen az lenne a helyes, ha bizonyos egyensúlyt 
sikerülne teremteni a készen kapott ítéletek és a kiválasztott film keltette benyomások, 
meglátások között. A tanári munka igen kényes mozzanata a reprezentatív film kiválasz
tása. A döntésben szerepet játszanak technikai jellegű tényezők (melyik film van meg) a 
tanár ízlésének motívumai vagy aktuális történések (egy témába vágó film a televízió 
programjában). Vannak persze rossz választások is, ilyen volt egyik alkalommal a Hím
nem-nőnem. A gyerekek nem értették Goc/arc/filmjét, az értetlenség unalmat és elutasí
tást szült, melyet aligha lehet tanári „magyarázattal" helyrehozni. Magyartanárként is 
szembekerülünk a dilemmával: hogyan nyilatkozzon a tanár, ha az adott művet maga 
is elutasítja? Vagy csak olyan alkotást válasszunk, amelyhez pozitív viszony fűz ben
nünket?

Hasonló jellegű megközelítésmódot kíván a filmes műfajok számbavétele. A műfajel
mélet a filmtudomány legproblematikusabb és legkevésbé kidolgozott fejezete, épp ezért 
nem vállalkozhatunk arra, hogy rendet csinálunk ott, ahol ez lehetetlen. Vigyázni kell to
vábbá a ködös műfajtani fogalmak használatával. Nem próbálkoztam még vele, de tanul
ságos lenne sokszorosítva a gyerekek kezébe adni dr. Nagy Imre könyvének A filmmű
vészeti tükrözés című fejezetét, amelyben sorra veszi az animációs film, a dokumentum
film, az úgynevezett „közvetítő film” és a játékfilm sajátosságait. A felsorolt „műnemeken” 
belül szól a könyv a játékfilm „műfajairól”. Mégis van néhány hagyományos filmtípus, 
amelyet tárgyalni lehet középiskolai keretben: ilyenek talán a western, a zenés film, az 
akciófilm, a dokumentumfilm stb.

Újra rá kell mutatnunk: úgy kell gazdálkodni a rendelkezésre álló idővel, hogy ne es
sünk túlzásokba az anyag mennyiségét illetően. Tantervem kétéves változatát volt mó
domban idáig kipróbálni, ebben a Fejezetek az egyetemes filmművészetből című témá
ra körülbelül kétharmad tanév jut. Ehhez kell tehát mérni a bemutatásra kerülő filmek 
számát.

Munkámban óriási előrelépést jelentett az, hogy az iskola nagyteljesítményű video- 
projektort vásárolt. A kitűnő minőségű nagyképernyős vetítő afféle „iskolamoziként” üze
mel, kiküszöbölve a televíziós képernyő hátrányait. A projektor speciális oktatási célokat 
szolgál, ám természetesen nem helyettesíti a filmszínházban megtekintett filmeket.

Tantervem és az „olvasókönyv” további egységeihez -  „A televíziós jelenség”, Mi a 
videó?: Új képfajtákról -  a tárgyalt két anyag nem nyújt segítséget. Ezek a témakörök
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olyan területeket érintenek -  az interaktív média, a számítógépes képgenerálás problé
mái - ,  amelyekhez alig van iskolai igényekre alkalmazható segédanyag. Olyan jelensé
gek ezek, amelyeket a pécsi kiadvány egyik helyen tévesen nyomtatott címével jellemez
hetnénk: a mozgógép és a filmalkotás.

SZÍJÁRTÓ IMRE

A kettősség értéke 
és az érték kettőssége
• •

Örkény Vérrokonokjának vizsgálata
••

Örkény István kétrészes drámájának eredetileg Vérszerződés volt a címe. Négy 
hónap alatt írta meg, 1974-ben volt az ősbemutatója a Pesti Színházban immár 
Vérrokonok címmel, vagyis az író megszívlelte a színház kívánságát, s mellőzte 
az eredeti, elterelő asszociációkat vonzó címet. Ez az epikai előéletet nélkülöző 
dráma -  nem úgy mint például a Tóték, a Macskajáték vagy a Pisti a vérzivatarban
-  műnemét, létformáját tekintve kétarcúvá sikeredett, mégpedig epikai drámává. 
Bécsy Tamás(1) teszi fel az idevonatkozó, témánkat is érintő kérdést: „A Pisti 
kifejlettebb, igazabb és egyben új műformájától miért lépett visszafelé Örkény 
István?" Az az Örkény István, aki már ekkor kiforrott és elismert drámaíró -  
jegyezzük meg mi magunk. El kell mondanunk azt is, hogy a dráma várt színházi 
sikere is elmaradt, noha Örkény a mű szövegén is többször változtatott Várkonyi 
Zoltánnal, a rendezővel együttgondolkodva, együttműködve. A színházi rendezők 
által elvontabb megközelítést provokáló és igencsak a fantáziára építő dráma 
színházi megoldása is komoly feladat. „A Vérrokonok nem biztos, hogy megéri a 
századikat. Tehát ezzel mindjárt mérni lehet, hogy fogadja a nézőnk a gondolatot 
és mennyivel szívesebben látja a vívódást, az érzelmet, a könnyeket. "(2) -m ondja  
az író a dráma esetleges befogadásáról a Macskajáték sikerének függvényében.

AVérrokonokhoz Örkény ezúttal is magyar vonatkozású történelmi hátteret választott, 
akárcsak az előbb említett művei vagy a Kulcskeresők esetében, amelynek vizsgálatakor 
a drámai és színi tér vagy akár az időtényező összefüggéseit és átfedéseit analizálhatjuk 
leginkább. A Vérrokonok szinte kívánja a vizsgálódás ilyenfajta lehetőségét, ugyanis nem 
tárben és időben játszódik, csak a képzelet síkján. Nemcsak a kulcskeresők című drá
mával konfrontálható ez az Örkényi mű, mint ahogy ezt bizonyítja az író vallomása is: 
„nem tudtam volna megírni a Vérrokonokat, ha nem előzi meg A Holtak hallgatása, az 
viszont a Pisti a vérzivatarban című darabomnak köszönheti létét (...) mindegyik az őt 
megelőző folytatása, és egyszersmind annak megtagadása is. Amiről szólnak, az a fo
lyamatosság bennük, de ahogyan azt elmondják, más és más. Minden darabom drama
turgiája szöges ellentétben áll az elődjével szemben.”(3)

Az Örkényre máskor is jellemző „határhelyzetiség” e dráma kapcsán méginkább ki
bontható. A modernizmus, sőt a posztmodernizmus nem egy elemét adaptáló s egyben 
alapozó drámaírói módszer nem veti el a hagyomány vagy a realizmus útmutatásait, 
azonban Örkény minden drámai műve szinte illusztrációja annak, ahogy az alkotójuk 
igyekszik megszabadulni a forma nyűgeitől. Ez a jelenség elég világosan kimutatható a 
Vérrokonokban, amely erősen absztrahálódott mű, a témaválasztástól kezdve az alakok 
rendszerén, magatartásuk jellemzőin keresztül a mű cselekménytelenítéséig, drámaiat- 
lanításáig. Úgy gondoljuk, Örkényben ösztönszerűen munkál az alkotói nyugtalanság,
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amely minden darabjának újabb és újabb dramaturgiai megoldásait szüli. A drámaformát 
illető döntései azonban mély tudatosságról tanúskodnak: „A Vérrokonokat a legjobb da
rabomnak tartom, annak ellenére, hogy nem ezzel arattam pályafutásom legnagyobb si
kerét.”^ )  A megmunkált életanyag kitapinthatóan valósághű ebben az Örkényi műben 
is, s a groteszk látásmód dupla értékeket szül ezúttal is. A „gondolat síkján játszódó ese- 
ménytelenség”(5) művészi hozadéka egyfajta sajátos megszorítással a kettősség értéke 
s az érték kettőssége formulában fogalmazható meg legjobban. Alapvetően idevág Art- 
hur Miller megjegyzése is, miszerint „A dráma a legegyetemesebb művészet mindazok 
között, amelyeket az emberi faj feltalált. Akár a tudomány, el tudja mondani azt, ami van, 
de még sokkal inkább azt, hogy minek kellene lennie...”(6) Mindezt a Vérrokonok is meg
teszi, ragaszkodva a realisztikus és egyben jelképes megfogalmazáshoz. A kettős érték
rend több asszociációt szül a befogadóban, s ezek drámabeli impulzusai a hősök, a Bo
korok magánéleti és közéleti cselekvései és nemcselekvései.

A vérrokonok névrokonok is, mindegyiküket Bokornak hívják, s mindnyájan azonos 
foglalkozásúak, vasutasok, illetőleg majdnem vasutasok. Beszédtámájuk, céljaik, gon
dolataik a vasút körül forognak; fanatizmusuk, érzelmeik ahhoz kötődnek, életük fóku
szában a vasút áll. „Ez a darab a szenvedélyről szól, hősei tehát nem a valóságos térben, 
hanem megszállottságuk mágneses erőterében mozognak. ...megszenvedtek hitükért, 
rászolgáltak tiszteletünkre, mert életüket tették föl a vasút ügyére vagy akármi másra, 
amiért küzdeni érdemes.”(7) Az író a vasút ügyét bármivel behelyettesíthetőnek tartja, 
amire az emberek felteszik az életüket -  mint például haza, vallás, politikai eszmék, lab
darúgás, ultizás -  mi megszorítjuk e túlzott általánosítást, amelyet -úgy véljük- Örkény 
sem gondolhatott komolyan, lásd csak a legnagyobbjaink -Széchenyi, Petőfi, Ady- haza
szeretetére való utalásait. Tehát mi a vasutaslét, Bokor-lét tartalmiságát a nemzeti -nem
csak magyar- és egyéni identitástudatban látjuk elsősorban. A mű egész szellemisége 
erről győz meg bennünket, és már az expozícióban találunk gondolatunkat támogató uta
lást: „Ok tehát mind Bokorok -  Bokor a nevük, bokor az anyanyelvűk, nem is tudnak más
képp csak bokorul.”(8) Semmiképpen sem hagyhatjuk ki azonban az írónak a darab első 
változatához írt bevezető megjegyzéseit, amellyel a groteszk „borotvaélére” helyezi a 
drámává kreált lírai értéket is: „Ebben a színdarabban mindenkinek mindenben igaza 
van(...)(9) Utasításai sem elhanyagolandók, miszerint a szereplők ne viseljenek vasutas 
egyenruhát, legyen számukra a vasút csak jelkép, nehogy a vasutasok zokon vegyék az 
elhangzottakat; másrészt, akik a hazáról csak dicshimnuszokat szeretnek hallani higgyék 
csak azt, hogy a vasút szó szerint értendő. Az író tehát ebben a műben minden állítását, 
ítéletét teljességgel vállalja és teljességgel meg is kérdőjelezi. Várkonyi Zoltánhoz írt le
velében hangsúlyozza, hogy a darabban nincs intrikus, mert mindenki pozitív hős, s a 
nézőnek nem az alakokkal kell azonosulnia, hanem a vasúttal, az üggyel, amelyre föltet
ték (föltehetnék -  a szerző megj.) életüket, amely élethalálkérdés (vagy az lehetne -  a 
szerző megj.) a számunkra.

A mű drámai tétje, központi gondolata a fanatizmus, a hit a nagy ügyben, jelképes vo
natkozásaiban sokban rokon Csehov Cseresznyéskertjével és Beckett Godot-ra várva 
című drámájával. Ezek elemzése talán könnyebbé teszi a műfajuság, a létmód felisme
rését, amely a Vérrokonok esetében nem könnyű feladat. Említettük ugyanis, hogy a da
rab szinte egész tartalmi és formai értékrendje következetesen ambivalens.Az első ilyen 
szembetűnő jellegzetesség, hogy noha valójában nevekhez rendelt dialógusban megírt 
és instrukciókkal „megtoldott” szövegről van szó, amely tényezők alapvetően a dráma 
nyelvi formációit képezik, mindegyik elem drámai funkcionáltatása kérdésessé válik. Az 
instrukció amúgy sem szerves része a drámának; a nevek helyébe amúgy is önazonos
ságtudat, illetőleg annak hiánya lép; a drámai dialógus pedog alig jut érvényre, mert ki
szorítják a monológok, „társas monológok” , és az olyan dialógusrészek, amelyek -  pár 
exellence -  az öndemonstrációt szolgálják. Továbbá az a formai eljárás a műben, amely 
javarészt egymás mellé rendelt bemutatkozások, beszámolók és „aligcselekvések” sora, 
illetve ezek beszerkesztése egy realisztikus -  hellyel-közzel mégis hihetetlen -  cselek
ménybe, igazából csak egy vagy több drámai lehetőségnek az epikai változatú realizá
ciója. Az egységes drámai magot, a kibontható szituációt nélkülözi a mű még akkor is, 
ha elvileg minden alakjának külön-külön is, és együttesen is megvan a saját „drámája".
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Ezek a mozaiktechnikát idéző megoldások visszafogják a mű lendületét és meglehető
sen statikussá teszik a drámát. A mű konkrét avagy detonatív szintű olvasata Bokor Pál 
központi szerepét éreztetheti, hiszen ő az, akihez minden Bokor kivétel nélkül viszonyul. 
Amint azonban a konnotáció, vagy másképpen szólva a mű „mélystruktúrájába” lép az 
értékrend, Pál központi szerepe megszűnik, személye eszközzé válik, s már csak az esz
me él és éltet, az ad motivációt -elvontan értelmezett- drámai viszonyulásra, viszonyvál
tozásra, ha vajmi kevésre is.

Mindezeket számba véve vajon miért is tarthatta Örkény e művét a legjobb drámájá
nak? Az Egyperces novellákban leglátványosabban felszínre került Örkényi sajátosság 
és sajátos örkényisóg, amely az intellektuális játék végleges bevonulását illusztrálja az 
író minden alkotásába -  véleményünk szerint -  kulcsfontosságú szerepet játszik az in
doklásban. Azért is, merthogy így lett/lehet az Örkényi életmű akár realisztikus, akár 
posztmodern törekvések forrása, és azért is, mert így lett/lehet modell az emberi ráció 
drámabeli megnyilvánulásainak művészi kísérletére. Hadd hangoljuk gondolatunkat Fre- 
udra: „Legtöbbet akkor ér el az ember, ha a pszichés és intellektuális forrásokból eredő 
örömnyerést kellően képes fokozni.”(10)

A „kettős tudat” munkálkodása Örkényben kétirányú vonalat követ egyidőben: egyrészt 
szintetizál, maximális általánisításra és absztrakcióra törekszik, másrészt csodálatos ér
zékenységgel tájékozódik a konkrét parciális dolgok és szinkretista eljárások sűrűjében. 
A két ellentétes eljárást olyan méltósággal, felsőbbrendűséggel képes véghezvinni, hogy 
valahol/valamilyen formában ironikus/önironikus humorának gócát is e kétféle eljárás ad
ja. Aztán az olvasóra bízza, hogy abszurdba vagy groteszkbe lendítsen-e egy-egy kifi
nomultan „megvilágított" életjelenséget. Ez az elvont gondolati dráma formailag feldara- 
bolódik ugyan, mintha mozaikok, vágások összeforrasztása volna, de eszmeiségét te
kintve az Örkényi szemlélet folytonosságát erősíti. Az író a következőképpen minősíti mű
vét: „A vérrokonokban jutottam el az általánosítás számomra elérhető legtávolibb csil
lagképéig. Nincs díszlete, úgyszólván semmi a cselekménye, nem játszódik térben és 
időben, csak a néző képzeletében.”(11)

A Vérrokonokban az abszurd dráma több jellemzőjét is felfedezhetjük. Az a pszicho
patológiai vagy szociálpatológiai vonás, amely a Bokrokat hol eufóriába, hol frusztrációs 
állapotba sodorja; az a kórkép, amelyet a bűnbakkeresésük(12) bizonyít, s az a freudi 
agresszióhajlam(13), amelynek szimptómáit hordozzák, végső soron a 20. század poli
tikai történéseiben hányódó önmagunkat juttatja eszünkbe. Nemkülönben abszurdot idé
zők a formai megoldások, mint az epizálásra való hajlam, a viszonylag merev konstruá
lás, a feldaraboltság, a szinte mozaikokból összeállított kvázi-cselekmény.

Martin Esslin állítása -  amelyet Nicolae Balota idéz könyvében -(14) miszerint az ab
szurd dráma a nyugati ember jelenlegi helyzetének legérvényesebb kifejezője, továbbra 
is igaz, de azt is tudjuk, hogy Örkény az abszurd nagyjaitól -  nyugat-európaiaktól és kö- 
zép-keleteurópaiaktól egyaránt tanulva teremtette meg a maga sajátosan Örkényi „ren
dezői elvét”, amely szerint hinni kell az emberi cselekvésben még ha az értelmetlen is.

Nincs könnyű dolga azoknak, akik Örkény-drámákat akarnak értelmezni vagy az Ör
kényi műfajú törekvéseket szeretnének tisztázni. Az erre vállalkozó -  válasszon akár drá
maelméleti, akár színházesztétikai vagy irodalompedagógiai szempontokat -  minden
képpen szembekerül ezzel a problémával. A sokszólamúság vagy az értékek ambivalen
ciája Örkénynek szinte minden művében állandó jelleggel érvényesül, ami a Vérrokonok
ban a többinél is erősebben jelen van, még ha az író kifinomult groteszk szemlélete nem 
is ebben a műben tetőződik. Az ellentétes értékek szimultán érvényesítése a mű teljes 
sztratifikációjában megfigyelhető, s a kettős értékrend koncentrátuma maga a dráma. 
Említettük már, hogy az epizódokból történő szerkesztés elve az epikai mű jellegét te
remti meg, a dráma nyelvi formációinak érvényesítése a drámai jelleget realizálja. A mű
nemi kettősségen túl azonban felmerül a műfaji besorolás gondja is. Ha a realisztikus, 
konkrét értelmezésnél maradunk, amely sok befogadó olvasatát jellemezheti, a közép
pontos dráma(15) jellegzetességeit kereshetjük a művilágon belül, hiszen az egyik -  
passzív eszközök nélküli -  hős, Bokor Pál központi helye konkrét valóságban vitathatat
lan még a viszonyulás és viszonyváltozás tekintetében is a többi Bokor Judit kivételével 
először elutasítja -  majd elfogadják maguk közül valónak, s végül immár véglegesen -  
újra elutasítják. A hiányzó drámai szituáció(k) pontosabban a drámai lehetőségek kiak-
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názatlansága, az „áttételesités” célzatossága csökkenti a drámai feszültséget, s annak 
mintegy latens vonulatát adja a művilágon belül. „(...)itt azt próbáltam meg, meglehetősen 
tudatosan, hogy a gondolat síkjára helyezzem a hangsúlyt, azt akartam, hogy a darab 
ne cselekményes mesében elmondható történetfüzér legyen, hanem a cselekvések fe
jezzenek ki gondolatokat” -  mondja erről maga Örkény.(16)

Elmélyültebb megközelítéssel a mű kétszintes drámának(17) tekinthető. A dráma 
absztrahált, konnotatív értelmezése szerint a belső művilág két szintből tevődik össze: 
az egyik a „valódi vasutasvilág”, amely a ráció szféráját vonzza, a másik a fanatizmus 
szintje, az emóciók vonzata, a megcélzott ügy, amely gyakran öncélúvá sikeredik, mint 
itt és most. Ebben a létmódban a drámai szituáció akkor állhat fenn, ha a két szint egy
másra vonatkoztatottsága változást idéz elő, vagy a változás lehetőségét hordozza bár
mely drámai alakban, amely a két szint határán mozog, cselekszik vagy potenciálisan 
véghez vihet tetteket. Úgy látjuk, a mű olyan élettényt dolgoz fel, amelyet leginkább „az 
ember összeforrottsága művével” Lukács György-féle megfogalmazásával jellemezhe
tünk. A Vérrokonok ezen a tengelyen kapcsolódik a történelmi-társadalmi szféra értéke
ihez, illetőleg így lesz az említett élettény eredője annak a kapocsnak, amely az indivi
duumok, nemzedékek, csoportok -”vérrokonok” -  vagy az egész társadalom identitástu
data között van. „Talán úgy született az egész, hogy amiképp van vasúti hierarchia, úgy 
létezik egy nemzeti hierarchia is. Tehát ahogy találunk alacsonyabb és magasabb beosz
tású vasutasokat, úgy sorakoztathatok egymás mellé a magyarok, a magyarabb magya
rok, sőt a legmagyarabb magyarok is. Hogy ki kicsoda: mi jelöljük -e ki magunkat, vagy 
mások neveznek -e ki bennünket -  erre ad választ a komédia, amelyben végül is a mi 
magyarságtudatunknak a lényegét próbáltam feltárni.”(18) A műalkotás elvonatkoztatott, 
esszéisztikus tartalma azonban továbbvihető, a magyarságtudatnél szélesebben és ál
talánosabban is értelmezhető (minden más nemzeti azonosságtudat és egyéni azonos
ságtudat irányába). A mű eszmeisége a kétszintes dráma műfaját evokálta, mint társa
dalomhoz illő formát:”A forma (...) a legmagasabb absztrakció, a tartalom sűrítésének 
legmagasabb formája, meghatározásainak kiélezése, az egyes meghatározások közötti 
helyes arány helyreállítása, az élet azon ellentmondásai közötti foglalatosság-hierarchia 
kihegyezése, amelyet a műalkotás tükröztet.” (19)

Az író a komédiát említi' ugyan műfaji megnevezésként ám ennek mi fentebb ellent- 
mondtunk. Mint esztétikai minőséget sem húzhatjuk rá egyértelműen a komikus értéket 
erre a drámára, mert erős tragikusság hordozója is. Mint más Örkény-művek, az a dráma 
is az abszurd/groteszk minőség és szemlélet szerint világítja meg az életjelenségeket. 
Ez a keserű irónikus/önirónikus látásmód a legjellemzőbb Örkény „szépséglátására”, ez
zel közelít egymáshoz látszólag távoli jelenségeket, s így közelíti hozzánk is mindazt ami 
kívülünk és bennünk -  önmegvalósításunkat szolgálva -  létezik.

LACZKÓNÉ ERDÉLYI MARGIT

A fiatal Babits világszemlélete
A költővé érett Babits esetében nyilván beszélhetünk kiforrott világnézetről, egyéni lét

filozófiáról, sorsvallató hozzáállásról. A fiatal Babitsnál -  s persze bármely ifjú értelmisé
ginél -  még nem lehet világnézetről szólni! Még nem lehet határozott véleménye, állás
pontja a környező valóságról, még az olvasottak hatásának keresztezésben kezd for
málódni, rétegeződni saját élményanyaga, szemlélete. Ezért helyénvalóbb ha csak a fiatl 
Babits világszemléletéről beszélünk, és azt próbáljuk meg az alábbiakban körüljárni, ki
mutatni. Természetesen -  a későbbi alkotások ismeretében -  felfedezhetünk olyan jele
ket, jelenségeket, amelyek az ifjúkori tapasztalatok, felhalmozott olvasmányélmények, 
bölcseletek lenyomatai, másrészt arra is fényt deríthetünk, hogy az életkor tavaszán ben
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ne kisarjadó felfogások, élet- és világszemléleti motivációk milyen mértékben vetítik el
őre, jelzik az elkövetkezendő tartalmi-filozófiai vonatkozásait.

Az ifjú Babitsra a látszat ellenére is nagy befolyással volt származásának tudata. „Ma
gyar vagyok, magyar nemesi családból származom (igen büszke vagyok rá) úgy apai, 
mint anyai részéről...” -  írja 1906-ban egyik levelében Kosztolányi Dezsőnek (1).”Apám 
volt az első, aki az állam szolgálatába lépett, de még ő is valóságos típusa volt a magyar 
úrnak és jogásznak. S ón, aki úgy életpályámmal, mint nagyrészt műveltségemmel is 
(bár apámnak is -  igaz, hogy csak tudományos téren -  nagy modern nyugati műveltsége 
volt) annyira elszakadtam a családi tradíciótól, az évszázados szellemtől, napról napra 
jobban érzem, mily természetes és szoros folytatása vagyok becsületes magyar őseim
nek." Adyhoz hasonlóan Babits is szakít osztályával, Adytól eltérően ő nem tud szemlé- 
letileg is teljességgel elszakadni tőle. És ezek az arisztokrata reminiszcenciák hosszuú 
ideig meghatározói maradnak életfelfogásának, világszemléletének, s tökéletesen talán 
nem is tűnnek el soha... Élete végén jegyezte le egyik esszéjében, hogy sokáig foglal- 
koztytta őseinek a címere, s hogy milyen hatással volt rá, amikor idős korában felfedezte 
ennek pontos leírását: „bevallom, bennem is felébredt a kegyeletnek nevezett hiúság ..” 
(2). 1923-ban pedig így nyilatkozott származásáról: „Az úgynevezett történelmi osztályból 
származom, anyagi és apai őseim régi nemesek, megyei tisztségeket viseltek...” (3). Mó
ricz Zsigmondnak meg így valott erről: „az én őseim előkelő magyar nemes csalás.” (4) 
Felesége, Török Sophie megemlékezik Első szekszárdi utamról című Írásában emlékezik 
meg arról, Babits az „ősök képét könyvtárában akasztotta fel, s majdnem gyerekes büsz
keséggel szokta látogatóinak megmutatni: ez a dédapám és dédanyám!”

Tehát származásának tudata és az elődeinek rangja mindenképpen maradandó nyo
mot hagyott a gyermek, illetve az ifjúvá serdülő Babits lelkületében. A szellemi hovatar
tozás öröksége olyan érzelmeket, érzéseket alakított ki benne, amelyek szemléletének 
fejlődését, későbbi világnézetének kikristályosodását is megszabták. Talán ennek a ha
tásnak is tulajdonítható, hogy egészen másként alakult Ady és Babits sorsa, költői pá
lyája, magatartása. Ady, aki szakított családjának előéletével, a harcos, forradalmi meg
szállottság poétája lett, Babits, aki nem tudott teljesen elszakadni a nemesi hagyomá
nyoktól, más utat követve jutott el a pogári-humanista „elefántcsonttorony” költészetig!

Az ősök nimbusza, nem törvényszerűen, de valahol összefüggésbe hozható a sza
badságharc fogalmával is. Ady az elődökben nem a nemesi vért becsülte, hanem a lá
zongó indulatot, a forradalmas lendületet. Ezért szólt elismerően az arisztokrata Rákóc
ziról, Wesselényiről... S ezért vallotta magát büszkén „Dózsa György unokájának". Babits 
nem a nemzet hősei közt kutatott, ő a család felmenői között lelt példaképet szabad
ságharcos magatartásra.

A Kelemen nagyapa honvéd főhadnagy volt a szabadságharcban, s a nagyapa sógo
ra, Ujfalusy Imre a forradalom századosa volt, aki később a függetlenségi mozgalmak 
tevékeny résztvevője lett, s elnöke a Tolna megyei függetlenségi pártnak (5). „Egész éle
tében egy fő gondolat töltötte be, a független magyar haza -  jellemezte őt Szabó Lőrinc
nek. -  Tőle kaptam mindig ilyen könyveket: Aradi vértanuk albuma, Forradalom negy
vennyolcban stb. -  A nemesség hősi hagyományai eleven éltek a családban. A fogékony 
fiút negyvennyolc szellem lengte körül. Még nem tudta, hogy a szép jelszavak élrtelmüket 
vesztették, s a hősi múlt rögeszmés emlegetése voltakjéppen tehetetlenséget és cse
lekvésképtelenséget takar. Mégis, a dicső múlton való borongás nem hevített benne for
rongó indulatokat, ő a letűnt századokból nem Dózsáért és Petőfiért lelkesedett, hanem 
Aranyt, Berzsenyit és Vörösmartyt tekintette követendő mintának. Ez a szemlélet való
színűleg a szekszárdi közszellemből is ráragadt. Szüvővárosát a józanság, az óvatos, 
higgadt cselekvések jellemezték. Itt a kuruc időknek jóformán semmiféle nyoma nem ma
radt. Mintha más történelmi és társadalmi erők hatottak volna errefelé! Igaz, Babits tisz
tában volt azzal, hogy a századelő magyar társadalma megrekedt a konzervatizmus, a 
stagnálás, a feudális maradiság szintjén, s a renyheség, a vidékiesség, a parlagiasság 
nyomja rá bélyegét erre az állapotra. „A mi korunk, az Adyé -  írja - ,  sokban kényszerű 
és szükséges reakció volt az elposhadt és hamisság vált népiesség és magyarság ellen. 
De régen rmélett már formauntság ködén s izmusok útvesztőin keresztül, a népi formák 
feltámasztása s korszerűvé tétele, mint legfőbb, legnehezebb és legszükségesebb fel
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adat. „ (6) De a tisztánlátás Babitsnál nem társult mélyreható vagy szociális reformigé
nyekkel. Ő a változtatás szükségességét elsősorban a művelődési életben, az iroda
lomban tartotta fontosnak. Éppen ezért a Május huszonhárom Rákospalotán is nem a 
forradalmár lázongását, hanem csak a jóérzésű humanista döbbenetét, tiltakozást su
gallhatja! Nem véletlen, hogy József Attila korában Babits lírájából szinte teljességgel 
hiányzik a harcos hang, a közösség gondjait, vágyait megszólaltató bátor kiállás.

De magányra, magába zárkózásra való hajlamát nem csupán a forradalomtól való ide
genkedésének kell tulajdonítani. Gyermekkora, családjának szűkebb környezete, anyjá
nak szeszélyes, beteges természete leglább olyan mértékben meghatározta jellemének 
kialakulását. A játszótársak nélkül nevelkedett kisfiú félónkebb és szeszélyesebb volt kis 
kortársainak átlagánál, és riadtságát, tétovaságát, rendkivíli érzékenységét, szorongását 
minden bizonnyal a „családi körből” kozta magával. Ezt a lelkiállapotot rögzíti voltaképpen 
A lírikus epilógjában is.

Babits irodalommal kapcsolatos első élményei pesti tanulóéveinek kezdetére esnek: 
„Emlékszem egy mesedélutánra, melyen Mikszáth és Pósa is szerepeltek.Nem jól értet
tem, amit mondtak, mert a Vigadóban voltam, és nem hallottam. Roppant érzelmi dolgo
kat keltett fel bennem minden novellaféle. A verset unalmasnak találtam ...” (7). Érdekes, 
milyen véleménnyel volt a versről! Olvasmányait illetően ezt írta: „Az első könyv, amit ol
vastam, Madarassy László Mari és Tamás és A majomkirály cimű regényei voltak. Máig 
sem volt reám nagyobb hatással olvasmány!” (8). Diákkorában az összes tanult tantár
gyak közül a magyar nyelv és a klasszikusok érdekelték a leginkább. Magyartanárai közül 
Mócs Szaniszló, majd Greksa KázmérvoW. rá nagy hatással. Greska az önképzőkör el
nöke is volt, ahol Babits sokat szerepelt mint bíráló, szavaló, versfaragó. Már itt kitűnt 
irodalmi rátermettségével, tehetségével. Egyik rövid önéletrajzában azt írta, hogy ötödik 
gimnazista korában kezdett különösebben érdeklődni a magyar irodalom iránt: „Jókai 
olvasása a népiesnek bámulásához, majd a nemzeti költőkhöz vezetett, akiket ugyan 
szemelvényesen már gyermekkorom óta ismerek. Arany János lett az, akit már ekkor 
leinkább megkedveltem, s az ő hatalmas költészete azóta sem szűnt meg soha folytonos 
bámulatom és élevezetem tárgyát képezni.” (9). Erre az alapra rétegződött később a ma
gyar és a világirodalmi klasszikusok műveinek olvasmányélménye, amiből majdan a po
éta dictus rendkívül intellektuális lírája bontakozik ki.

„Fiatal koromban általában prózaíró voltam, verset csak sokkal később kezdtem írni”
-  vallotta költő korában (10). Előbb elbeszéléseket írt, s a közben a történelem felé fordult 
érdeklődése. Jellemző, hogy a Hunyadi-ház címmel történelmi regénynek fogott neki (tö
redékben fenn is maradt)! Az önképzőkörben történelmi és irodalmi tárgyú értekezések
kel szerepelt, Rákóczi György koráról, Mikes leveleiről, Vörösmarty nyelvezetéről stb.

Érettségi előtt osztályfőnöke kérdésére azt válaszolta, hogy jogász lesz. „Úgy volt, 
hogy jogsáz leszek, mert ez a hagyomány a famíliánkban. De az utolsó pillanatban meg
ijedtem a paragrafusoktól...”(11). A család kívánsága és a maga hajlandóságai közt kel
lett válasszon. Mikor elérkezett a döntés pillanata, vágyai szerint döntött:tanár lesz! így 
vált belőle bölcsészhallgató Pesten. Az itt látogatott kurzusok és szemináriumok anyaga 
szrvesen egészíti ki gimnazista korában szerzett olvasmányélményeit és alakítja költővé 
érlelődésének folyamatát.

Alapvizsgája után belátta, hogy tanulását igazán gyümölcsözővé csak úgy tudja tenni, 
ha filozófiai alapot s mintegy keretet ad addig meglehetősen rendszertelenül folytatott 
tanulmányainak. Főleg filozófiaitörténeti előadásokat hallgatott, s különösen két nagy 
személyiség keltette fel figyelmét: Spinoza és Hume. 1923-ban egy interjúban így em
lékezett vissza erre: „Egyetemi hallgató voltam akkor, és ábrándom a -  filozófia! Alig ké
telkedtem, hogy megoldom az őgynevezett világrejtélyeket. Verseket csak mellesleg ír
tam és magamnak...” (12). Érdeklődését felkeltette a fenomenológia és a William James 
képviselte lélektan. Olvasta még ezenkívül Spencert, Nietzschét és Machot. Ilyen irányú 
érdeklődésének tulajdonítható, hogy megtremthette szaktanulmányainak lélektani-fiozó- 
fiai alapját, és ezáltal lehetővé vált az is, hogy a tudatlíra és az általa objektív költészetnek 
nevezett líra poétikája tudatosuljon benne, és a kezdeti gyengébb próbálkozások mellett 
megszülessenek azok a versek, amelyeket egy fél évtized múltán is érdemesnek ítél 
majd arra, hogy felvegye őket a Levelek írisz koszorújából cimű kötetébe.
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Egyetemi tanárai közül -  Négyesy Lászlón kívül -  talán Bodnár Zsigmond hagyott mé
lyebb nyomokat benne. Őt másodéves korában hallgatta először: két kollégiumát vette 
föl az első félévben és mindkettőből vizsgázott is. Bodnár A magyar irodalomtörténete 
kezdetétől a XVI. század végéig és A XIX. század regényirodalma címmel tartott elő
adássorozatot. Ebben adta elő híres elméletének tömör összefoglalását, teljesen újszerű 
szellemtörténeti világlátását, mely szerint az erkölcsi világot az eszme mozgatja, még
pedig ritmikusan, hullámszerűen. Szerinte az irodalom is ilyen ritmusokban fejlődik. El
mélete nyilván még zavaros, tele van ellentmondással, logikai hibával, mégis figyelem
reméltó, mert a következetlenségen, kuszaságon is átizzik az az igény, hogy fölismerje 
és megértse a szellemi élet törvényeit, az irodalom jelenségeit. Bodnár a századfordulót 
átmeneti korszaknak tekintette, s azt hirdette, hogy a századvég realizmusát felváltja az 
idealizmus, s elkövetkezik az a kor, melyben az erkölcsi akaratnak már nem lesz ereje a 
társadalom, a művészet rendjét védelmezni. Babits ekkori dolgozataiban is föl lehet fe
dezni ezt az alapállást, vagyis, hogy az átmeneti korszak művészete a I' art pour l'art, 
másrészt meg ehhez a tételhez kapcsolódik az irodalom arisztokratizmusának a kérdése 
is. A Bodnár-féle elmélet egyes lecspódásai fellelhetők Babits bizonyos verseiben is!

A Négyesy-szeminárium műhelye, éltető közege volt a modern magyar irodalom ifjú 
képviselőinek, a kezdő íróknak, költőknek, amely által Bibits közelebbről megismerked
hetett a magyar szellemi élettel, s itt kapta meg azokat a tájékozódási pontokat is, ame
lyek segítségével az európai művelődés új teljesítményeivel is szorosabb kapcsolatba 
kerülhetett.

Az egyetem elvégzése voltaképpen Babits ifjúkora legfontosabb szakaszának a lezá
ródását is jelenti. Ekkor már megvan az alap ahhoz, hogy a gyakorló tanárból kiütközzön 
a költő, és az ezután szerzett ismertanyag már csak színezi a szellemi téren egyre ha- 
tározottab ¡író világnézetét!
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S A T Ö B B I
Az áldozatok áldozatai

A Gyermekek Magyarországi Fórumának 
nyílt levele a közvélemény formálóihoz

Az utóbbi időben drámaian megnőtt azon 
cselekmények száma, melyek során gyerekek 
válnak áldozatául gyermekek, fiatalkorúak bru
talitásának. Emlékezzünk a tragikus fóti gyer
mekgyilkosságra, vagy a 1995. nyarán bekövet
kezett vonatnajigálásos gyermekhalálra. A 
Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma rész
véttel emlékezik meg mindezen áldozatokról, 
osztozik a szülök, rokonok, barátok gyászában.

Az említett események megrázták a közvéle
ményt, mondhatni társadalmi összefogás szer
veződött a tettesek kézrekerítésére. A tömeg
kommunikáció is kifejezte szolidaritását az áldo
zatokkal, megkísérelte a tettesek bemutatását is.

A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma 
kötelességének tartja felhívni a társadalmi köz
vélemény és a közvéleményt formáló sajtóorgá
numok, a média figyelmét arra, hogy a fiatalkorú 
elkövetők -  tettük minden társadalmi veszélyes
sége, brutalitása mellett -  maguk is áldozatok. A 
válsággal küzdő magyar társadalom jobbára 
gondozás nélkül partra vetett, magára hagyott 
személyei ők. Tömeges megjelenésük egyenes 
következménye a társadalmi folyamatoknak.

A jelenség kialakulásában nem csupán a nö
vekvő szegénységet, a társadalmi olló szétnyí
lását kell meglátni, de számot kell vetni azzal a 
felelősséggel is, hogy az átalakuló intézmény- 
rendszerben legelőször a gyermekintézmények 
váltak a lebomló állam martalékává. Megszűn
tek, vagy népes társadalmi csoportok gyerme
kei számára hozzáférhetetlenné váltak a gye
rekszabadidő intézményei (táborok, napközis 
táborok, gyermeket szolgáló művelődési intéz
mények, gyermekmozgalmak stb.). A társada
lmi gondoskodás nélkül maradó, a pedagógiai- 
szociális védőháló szakadásain kihulló gyer
mekek a kriminalitás peremére sodródnak. Arra 
az űtra, ahonnan -  tudjuk -  jóformán nincs 
visszatérés a kulturált társadalmi együttélés vi
lágába.

A Gyermekénekek Magyarországi Fóruma 
mélységesen fájlalja, hgoy az ifjúsággal part
nerviszonyt ígérő, 1994-ben megalakult Kor
mány nem kepes ígéretének betartására. Bár 
szóban támogatta, mégsem tartotta magát az 
„Előnyt a jövőnek” elnevezésű programhoz, me
lyet a gyermek- és gyermekérdeku szervezetek 
kínáltak fel az együttműködési szándék jeléül. 
Ez a program harmonizált volna A Gyermek Jo
gairól szóló Nyilatkozattal, mely kimondja, hogy 
katasztrófa esetén először a gyermekeket kell 
menteni. Jóvátehetetlen mulasztást követ el a 
társadalom jövője, a társadalmi béke ellen az a 
politika, mely nem tesz meg mindent a gyer
mekkor biztonsága érdekében, vagy a gyerek

társadalmat megosztva a biztonságot csak ki
váltságos helyzetű csoportjainak biztosítja.

A fenti esetekben a közvélemény példás bün
tetést, szigorú intézkedéseket követel. Megtor
lást emleget.

A tájékoztatás akkor segíti a társadalmi bé
két, ha a (tettesek felelősségét nem csorbítva) 
rámutat a jelenség lényegi elemére: ezek a fia
talkorú elkövetők meguk is áldozatok.

Vajon ki vonható büntetőjogilag felelősségre 
az ő emberi arcuk s gyermeki bizalmuk elvesz
téséért?

Budapest, 1995. augusztus 31.

A Gyermekérdekek 
Magyarországi Fórumának 

közgyűlése

Az organikus fejlesztés normái az iskolafenn
tartó társulások létrejöttében szakértői véle
mény különös tekintettel a kistelepülések társa
dalmi önszerveződésének megőrzésére, mint 
különös társadalmi érdekre

Kiindulópont: az államháztartási válság kö
vetkeztében az állami oktatáspolitika nem ké
pes a pénzügyi szempontból gazdaságtalan, 
igen költséges kisiskola-támogató stratégia 
fenntartására. Sorra olyan lépéseket tesz (jóin
dulatúan feltételezzük, hogy olyan lépésekre 
kényszerül), melyek ösztönzően hatnak telepü
lések összefogására gazdaságosabb közokta
tási-feladatellátás, bizonyos értékek mentén 
szakmailag hatékonyabb oktatás biztosítására. 
(Ez utóbbi esetben értéknek számít a szakos ta
nári ellátás arányainak javítása, az iskola jobb 
technikai felszereltsége, a nagyobb tanulócso
portok helyzetében lehetségessé váló ún. nivó- 
csoportos oktatás lehetősége stb. Ezen értékek 
értékvoltát a kisiskola mellett érvelő szakmai 
csoport sosem vonta kétségbe, mindig talált 
azonban más, a közoktatás minőségét szolgáló 
értékeket is.)

Biztosítani kell azt, hogy az iskolafenntartói 
társulások ne az egykori rosszemlékű iskolakör
zetesítést idézzék, ismételjék meg, hanem való
ban kistérségi együttműködésben egyenrangú 
felek szerződéses viszonyában fejlődjenek. Va
gyis elengedhetetlen szakmai és politikai köve
telmény, hogy e társulások valóban társulások 
legyenek.

Mik e társulás jól meghatározható jegyei, 
normái?

1. Fejeződjön ki benne a társuló partnerek ér
deke. Pontos számítások mutassák ki az egy- 
egy tanulórajutó fajlagos kiadásokat, világos le
gyen, hogy egy-egy önkormányzat mennyit ál
doz legfiatalabb lakóira. E gazdaságossági szá
mítások igazolják a társulás pénzügyi hatékony
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ságát, illetve szavatolják a társulás fennmara
dásának (nemkülönben szerződésben biztosí
tott, kölcsönösen elfogadot szabályok szerinti 
felbontásának) korrekt és jogszerű eljárását.

2. A társulás feltételei közt fontos szempontot 
képez annak biztosítása, hogy a társulás követ
keztében részlegesen vagy egészben iskola- 
funkció nélkül maradó kistelepülésen ne szűn
jön meg teljesen közintézményben biztosított 
gyermekellátó funkció. Például: társadalmi akti
visták segítségével működtetett gyermekmoz
galmi sejt, délutáni, hétvégi, vakációs játszó
ház, tanulószoba, napközi (utóbbiak részben 
magán- vagy alapítványi vállalkozásban is), 
közművelődés-könyvtár (mely biztosítja a köte
lező irodaimhoz, alapvető kézikönyvekhez való 
hozzájutást -  akár letéti feltételek mellett is), 
sport, ünnepek, az anyaiskola által szervezett 
rendszeres tanulmányi kirándulás a szülőhely
re, iskolaelőkészítő programok, óvodaiskolai 
csoport stb. Tárgyalás alapját képezze, hogy e 
funkciók ellátásában a központi iskola (anyais- 
kola) kapacitásából mi terhelhető.

3. A társulási szerződés fontos eleme, hogy 
biztosítsa a bejáró tanulók szükséges integritá
sát (miközben integrációjukat is, vagyis hátrá
nyos helyzetük lehetséges mértékű kiküszöbö
lését). E körben számontartjuk a közlekedés 
szakember által való megsegítését (szociálpe- 
dagógiai feladatként értelmezve ezt a feladatot 
is). Biztosítani kell a bejáró tanulók (olykor az 
arányosságon tülmenő mértékű) képviseletét a 
diákönkormányzati szervezetben, a szülők ill. 
diákok -  sőt az önkormányzat -  arányos képvi
seletét az iskolaszékben. Biztosítani kell a tár
sulási szerződésben a kistelepülési szülők és 
az iskola szakembereinek hátrányokat kiküszö
bölő találkozási lehetőségeit (pl. kihelyezett szü
lői értekezletek, fogadóórák rendszere stb.). A 
társulási szerződés rögzítse, hogy a tanulók -  
kívánságuk szennt -  együtt vagy külön is szer
veződve -  vehessenek részt diáksport-rendez
vényeken -  dönthessenek, hogy településük 
és/vagy iskolájuk színeit képviselik-e. Hasonló 
eljárásokat kell megtervezni kulturális és tanul
mányi vetélkedőkre is. Nem tartom kizártnak, 
hogy az iskola nyári táboraiban részarányos 
kontingens illesse a társuló település gyerekeit. 
Ugyancsak érdemes együttműködési szabá
lyokról egyezkedni abban a kérdésben, hogy 
társadalmi ünnepségeken az iskola művészeti 
csoportjai hogyan lépnek fel a szókhelyközsécji 
ünnep mellett a társult települések rendezvé
nyéin.

A Kisiskolák Szövetségének 
dokumentumából

Alapítványi iskolává alakult a Budapesti Pá
lyakezdők Szakiskolája. A Buadapesti Művelő
dési Központ keretei közt létrejött, s országosan 
modellértékűvé váló intézmény fenntartója a 
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa. Válsá
gos évek s fontos szakmai pedagógiai sikerek 
jellemezték a hiánypótló iskola eddigi életét. A 
főváros XX. kerülete biztosít új, remélhetőleg 
immár végleges otthont a Pöltenberg utcában.

A kuratórium elnöke, az iskola igazgatója, dr. 
Kövessi Erzsébet széleskörű társadalmi-civil 
irányítást remél az intézmény közoktatási-szoci- 
álpolitikai feladatai felett.

A Mélius Alapítvány Pécsett Egész-ség cím
mel kötetben adta ki Molnár V. József pedagó- 
giai-nóprajzi-filozófiai tanulmányait. Gyermekvi
lág Műhely elnevezésű táborukban sokan fel
idézhették a folklorisztikus világ hagyományos 
képét.

Szeptember 2. az UNIMA Magyar Központja 
közgyűlésének időpontja. Az UNIMA a bábjáté
kosok (amatőrök és hivatásosok) világszerve
zete, a Magyar Központ ennek fontos szerepet 
betöltő tagszervezete. 1996-ban budapest ad 
otthont nagyszabású bábjátékos rendezvény
sorozatnak.

Átalakul a Szülő Kamara. Viharos nyáreleji 
közgyűlése után Szülők Fóruma elnevezéssel, 
a helyi és regionális szervezetek megerősítésé
vel új alapokra helyezte működését a legbefo
lyásosabb szülői szervezet. Különösen a fővá
rosban értek el szervezési sikereket.

Megújuló Iskola -  ezen a néven bontakozott 
a fiatal innovatív pedagógusok mozgalma a 80- 
as évek közepén. Fadd Dombon, Geszt, Viseg- 
rád, Bubánatvölgy, Fonyód... ezek a helységek 
egy-egy legendás szakmai táborozás helyszí
nei. A Megújuló Iskola egykori mozgalmának 
tagjai -  több mint százan -  már a a közoktatás 
derékhadába tartoznak, többen is a szakmai 
nyilvánosságban elismert oktatási vezetők let
tek. Az emlékeket idéző, az együttműködés le
hetőségeiről gondolkodó beszélgetésre hívta 
őket Csáky László Fótra, a Károlyi Gyermek- 
központba. A gyermekváros igazgatója egykor 
a legendás dombóvári Molnár György Általános 
Iskola igazgatója volt.

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület erre a 
tanevre is meghirdette történelmi játékát. A kö
zéppontban a honfoglalás áll. A Garabonciás 
Együttes máris színvonalas módszertani ajánlá
sokat készített és terjeszt az évforduló megün
nepléséhez.

Sikeres kurzust zárt Debrecenben az Ady 
Akadémia, mely immár hatodszor kínált önkép
zési, képzési lehetőséget a határainkon túl élő 
magyar pedagógusoknak. A programok közép
pontjában értelemszerűen a magyar kisebbsé
gek oktatásügyének drámai helyzete állt.

Az Őrmezei Közösségi Ház kezdeményezé
sére a Magyar Népművelők Egyesülete külön 
tanácskozást szentelt a gyermektáborozások 
kérdésének. A TOK 95 elnevezésű rendezvé
nyen megállapították, hogy a táborozó gyere
kek aránya a korábbi 25%-ról korosztályuk 4%* 
ára esett vissza. Koordinálatlan a nyilváltartás, a 
metodika. A konferencia résztvevői szorosabb 
együttműködésről, jobb információcseréről dön
töttek.

Fontos szakmai eredményekkel zárultak a 
nyán konferenciák. A Magyar Olvasástársaság 
rendezte nemzetközi Olvasáskonferencia a fő
városban áttekintette az olvasás helyzetével 
összefüggő kultúrpolitikai, pszichológiai, szo
ciológiai kérdéseket. Nyíregyházán a Gyermek- 
védelmi Konferencia sürgette a gyermekvéde
lem törvényi rendezését.
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A magyar iskola 1000 évével összefüggő 
rendezvénysorozatok is kezdetét vették. Veszp
rémben több szakmai szervezet hívta egybe a 
neveléstürténet művelőit, együtt tekintik át: 
mennyire felkészült a neveléstörténész szakma 
a korszakos áttekintésre.Civil szervezetek há- 
zatájáról

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kez
deményezésére megalakult a fővárosban és 
folytatja tevékenységét a Tehetséggondozó 
Központ. Az új intézmény működéséhez a fővá
ros (a Fővárosi Pedagógiai Intézet), a MTA 
Pszichológiai Intézete s a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Pszichológia Tanszé
ke egyesíti szellemi energiáit.

Sikeresen rendezték meg Csillebércen első 
tehetséggondozó táborukat is.

A MTT társadalmi kapcsolatait szélesítvén 
együttműködésre lépett a Mensa HungarlQua 
elnevezésű egyesülettel, mely a magasintelli
genciájú hazánkfiai társasága.

A Kemény Gábor Iskolaszövetség lapja, az 
Embernevelés kiadványsorozatot indított Az 
Embernevelés Kiskönyvtára címmel. Az első fü
zet Gesztesy Zsuzsának, a szentlőrinci iskola 
országszerte ismert reformer művó- 
szetpedagógusának elméleti és módszertani 
írásait adja közre Átmenet az esztétikai és a 
köznapi gondolkodás között címmel.

Sikerrel zárta Nagykőrösön tanártovábbkép
ző táborát az Academi Ludi et Artis. Az előadók 
közt Jánosi András, Bánréti Zoltán, Arató Lász
ló, Fellegi Ádám, Debreczem Tibor, Sinkó Ist
ván, Falvay Károly, V. Molnár József, Lévai Sán
dor, Páli Judit neve szerepelt. A tábor dokumen
tumai a Soros Alapítvány támogatásával nyilvá
nosságra kerülnek. Ugyancsak a Soros Alapít
vány támogatja azt a programot, melyben Felle
gi Adám vezet művelődéstürténeti beszélgeté
seket fiatal pedagógusoknak.

A Magyar Pedagógiai Társaság soron lévő 
választmányi ülésének témája a „Felsőoktatás 
-  a közoktatás oldaláról nézve”. Az ülésen szer
vezeti kérdésekről is döntenek. Új szakosztá
lyok regisztrációjáról, mások megszűnésének 
tudomásulvételéről lesz szó.

A Fényes Szellők Baráti Társaság széleskörű 
társadalmi összefogásban kezdeményezte a 
kollégiumi rendszer széthullásának megakadá
lyozására tett intézkedések sorát. A program
hoz csatlakozó szervezetek a kormányzó pártok 
ás a kormányzat segítségére is számítanak.

Őszi, rendkívüli közgyűlésén fogadta el költ
ségvetését a Gyermekérdekek Magyarországi 
Fóruma. A szervezet aktuális kérdésiéről is szó 
esett, a Fórum növelni kívánja tagjainak egyéni 
és helyi aktivitását, erősíteni a szervezethez tar
tozók identitását.

Közgyűlésre készül a Kisiskolák Szövetsége 
is. A kisiskolák drámai helyzetét kívánják átte
kinteni, s befolyásonli kívánják a helyi, regioná
lis és országos oktatáspolitikai döntéshozókat a 
biztonságos-otthonos-családias nevelést, ké
pességfejlesztést biztosító kisiskolák védelmé
ben.

A Magán és Alapítványi Iskolák Egyesülete 
keretei között folytatódik a nem-önkormányzati 
iskolák önkéntes minősítése. Szakértők alapos

átvilágítás után adják meg az iskola presztízsét 
növelő minősítést.

Az Alkotó Pedagógusok és Iskolák Munkakö
zössége, a debreceni egyetem Pedagógiai Tan
széke patronázsában működő innovációs kö
zösség szervezete kiterjedése és megerősödé
se jegyében egyesületként jegyezte be magát. 
A kelet-magyarországi régión túl is ismertté váló 
ún. Iskolakonferenciák sora folytatódik.

A Janusz Korczak Munkabizottság előkészí
tésében az Iskolapolgár Alapítvány kiadásában 
új műve jelenik meg a varsói Öreg Doktornak: a 
Gyermekjoga a tiszteletre címmel.

Az Ezredforduló Alapítvány tizennégy gyer
mek- és ifjúsági szervezet vezetőképzési prog
ramját részesítette támogatásban, s kezdemé
nyezte e programok tapasztalatainak összegzé
sét. A Keresztény Diákszervezet, a Magyar Út
törők Szövetsége és a MPT Mozgalompedagó
giai Szakosztálya közös pályamunkája aratta a 
legnagyobb tetszést a szakértők között. Előbbi 
metodikai újításaival tűnt ki, utóbbi pedig „öku
menikus”, széles látókörével

Az Iskolafejlsztési Alapítvány folytatja az is
kolaszékek fejlesztésére irányuló programját -  
a szélesítés iránya ezúttal a diákoldalt maguk
hoz emelő iskolaszékek köre.E téren együttmű
ködik az Országos Diák Unióval. A nyári, óbudai 
iskolaszék-tábor résztvevői a télen Szegeden 
cserélnek újra tapasztalatokat. A programot az 
amerikai Germán Marshall Fund és a Soros 
Alapítvány támogatja.

Folytatódik az iskolai pedagógiai programok 
elkészítését segítő tanfolyamsorozat is.

A Csládi Nevelésért Alapítvány a 3. Család
pedagógiai Konferenciára készül. Az előkészü
letek jegyében adta ki a Családi Nevelésért Ala
pítvány CS.F-né Nemes Márta könyvét A csa
ládról mint nevelő rendszerről címmel.Állásfog
lalás a NAT-ról

Az Országos Köznevelési Tanács 1995. július 
6-án megvitatta a Nemzeti Alaptantervet és 10 
támogató, 4 tartózkodó és 3 ellenszavazattal 
egyetértett a NAT Kormány részére történő be
nyújtásával. A Tanács valamennyi tagja egyetér
tett abban, hogy a Nemzeti Alaptanterv csak a 
„T/1206. számú törvényjavaslat a közoktatás 
szervezésével és irányításával kapcsolatos 
egyes átmeneti szabályokról” eljogadása után 
vezethető be. A bevezetés tapasztalatairól a 
művelődésügyi kormányzatnak folyamatosan 
tájékozódnia kell. Az Országos Köznevelési Ta
nács javasolja, hogy a közoktatási törvény írja 
elő a Nemzeti Alaptanterv háromévenkénti kö
telező felülvizsgálatát.

Az Országos Köznevelési Tanács a vita so
rán nagyszámú javaslatot tett a NAT hiányossá
gainak kijavítására. Az OKNT Titkársága 1995. 
július 14-éig eljuttatja az ülés részletes jegyző
könyvét a NAT kidolgozását vezető 7 tagú bi
zottsághoz. A bizottság ezenkívül megkapja az 
OKNT tagjainak már leadott írásos módosító ja
vaslatait. Az OKNT tagjai július 14-éig még to
vábbi írásos javaslatokat juttathatnak el a 7 tagú 
bizottsághoz. A bizottság vállalta az összes ja
vaslat mérlegelését és lehetőség szerinti figye
lembevételét a NAT végleges szövegének kiala
kításához. A nem figyelembevehető javaslatok

ra
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ra a bizottság a javaslattevő részére írásos vá
laszt ad.

A NAT végleges szövegét és a kormány-el
őterjesztést az OKNT az államigazgatási 
egyeztetésre történő kiküldéssel egyidejűleg 
megkapja. Az OKNT elnöke az OKNT tagjainak 
bevonásával ellenőrzi, hogy a NAT figyelembe 
vette-e az OKNT ülésén jegyzőkönyvileg rögzí
tett és az írásban beküldött javaslatokat.

A NAT kormány elé történő terjesztése előtt a 
miniszteri értekezleten részt vesz az OKNT 
képviselője, és a NAT végleges szövege és a 
NAT „környezetének” kialakítását célzó munká
latok addigi állása alapján tájékoztatja az érte
kezletet a NAT bevezetéséhez elengedhetetle- 
hül szükséges feltételekről.

Budapest, 1995. július 6.
Dr. Jeleníts István
az OKNT tagja
Dr. Illyés Sándor
az OKNT elnökeFrancia nyelvű diákszínját

szó verseny
Veszprémi Péter
Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gé

pészeti Szakközépiskola tanulói idén második 
ízben vettek részt a Pécsett megrendezett fran
cia nyelvű diákszínjátszó versenyen. Ez alka
lommal igen rangos mezőnyben került sora diá
kok megmérettetésére. Nem csupán hazánkból, 
hanem a környező országokból is érkeztek ifjú 
színjátszók bemutatni tudásuk legjavát. Ők kü
lön kategóriában versengtek.

A zsűn különböző szempontok alapján érté
kelte az előadásokat. Külön figyelmet szenteltek 
többek között a szép franciás kiejtésre, a darab 
eredetiségére, az előadásmódra. Emellett érté
kelték az egyéni teljesítményeket is.

A Petőfi Sándor Gimnázium két tanítási nyel
vű tagozatának tanulói ez alkalommal Eugene 
lonesco kortárs francia drámaíró „L'Oeuf Dur" 
(Keménytojás) című darabját adták elő. Ezzel a 
produkcióval első helyezést értek el. Jutalmuk 
egy hét normandiai kirándulás volt. Bakos Esz
ter 3. a osztályos tanuló pedig a legjobb női fő
szereplő kulöndíját, két hét szakmai táborozást 
Dél-Franciaországban, nyerte el. Szép szerep
lésükkel immár hagyományt teremtettek, hiszen 
tavaly a „Les Murs" (Falak) című saját darabjuk
kal különdíjat nyertek.

Diákjaink jó eredménye nem csupán az isko
la jóhírét öregbíti, de bizonyítja a színes iskolai 
tevékenységi rendszer -  színjázszókör, filmklub 
stb. -  létjogosultságát. így megvalósulni látszik 
a vágyott cél: ne csak a tanórák keretein belül 
oktasson, neveljen a pedagógus, hanem azon 
túl is. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a ta
nár és a diák motivációja és a többi kolléga 
megértése, segítsége.

A versenyre való felkészülés és a szereplés 
jelentőségét abban látom, hogy a tanulókat kö
zös munkára szoktatjuk, erősítjük bennük a kol
lektív felelősségtudatot és nem utolsósorban 
megismertetjük velük egy másik kultúra értékeit. 
A darab kiválasztása közösen történt, az ab
szurd humor világa nem áll távol a felnőttkor kü
szöbére érkező generációtól.

Külön köszönet illeti Pécs városát a verseny 
lebonyolításáért és az értékes díjakért. A közö
sen eltöltött néhány nap alatt sok új barátot sze

rezhettek, jól szórakozhattak, s talán a legfonto
sabb, számot vethettek saját idegennyelvi szint
jükkel. A felkészülést segítette a Petőfi Sándor 
Gimnázium francia lektora, Bruno Huet,aki a 
próbákat vezette és a színjátszókat elkísérte 
Pécsre. Végezetül pedig nem kis büszkeséggel 
írom le az ifjú színészek nevét: Bakos Eszter, 
Balázs Katalin, Sasvári Katalin, Szilágyi Adri
enn 3. a osztályos és Mihálka Zsófia 4. a osztá
lyos tanulók. Megalakult a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség

A Magyar Művelődési Intézet 1995. január 
28-29-én rendezte meg Csillebércen a Népdal- 
körvezetők Országos Tanácskozását. A konfe
rencia második napján az ország minden tájáról 
s a határon túli magyarság köreiből összesereg- 
lett csaknem kétszáz résztvevő megalakította a 
Vass Lajos Népzenei Szövetséget, és megvá
lasztotta a szövetség tisztségviselőit: tisztelet
beli elnökének Vass Lajosné dr. Kaposi Editet, 
elnöknek Olsvai Imrét, a MTA főmunkatársát, tit
kárnak Kóka Rozáliát, a MMI főmunkatársát, al- 
elnököknek Bognár Gézáné ösküi, Esztergomi 
Gáborné écsi, Kalma Ferencné tályai népdal- 
körvezetőket. A felügyelő bizottság tagjai: Né
meth István, a MTA munkatársa, Daragó Károly 
a bogácsi művelődési ház igazgatója és Tanai 
Eezsébet, a gencsapáti népdalkor vezetője.

Mik voltak a Szövetség megalakításának in
dítékai, milyen célokat tűzött maga elé az újon
nan megalakult szervezet?

Ismert és fájdalmas tény, hogy századunk
ban, a két nagy világégés, az azokat követő ha
talmas népmozgások, a paraszti társadalom tel
jes átalakulása következtében mindazok a kö
zösségek, amelyek a néphagyomány élő hordo
zói, átörökítői voltak, széthulltak. A néphagyo- 
mány, s benne a zenei örökségünk természetes 
hagyományozódásának folyamata megsza
kadt.

Az 1960-as években sokan már a sajtóban is 
„temették a népdalt”, ki sajnálkozva, ki ciniku
san. Azután megszületett az élő cáfolat is, az 
1969-es Röpülj páva verseny! Egy ország bizo
nyította: ól még a népdal!

Vass Lajos, az 1992-ben elhunyt karnagy, ze
neszerző, népzenegyűjtő akkor, a népdalvetél
kedő műsorvezetőjeként az egész országot 
megénekeltette. Szeretetre méltó, sugárzó sze
mélye magával ragadta a nézőtéren és a képér- . 
nyők előtt ülőket is. Mindenki dalra fakadt.

A fiatalok, akik még nem ismerték, s az idő
sek, akik már lassan elfelejtették, egyszerre fe
dezték fel az érzést, hogy milyen jó együtt éne
kelni. Mennyi szépség, mennyi érték van a nép
dalokban! Arra is ráeszméltek sokan, hogy 
mindez az érték örökre eltűnik az életünkből, ha 
nem teszünk valamit. Hamarosan megszülettek 
az első népdalkörök, pávakörök, citeraegyütte- 
sek s születnek ma is. Az elmúlt negyed század 
alatt bebizonyosodott, hogy a „pávamozgalo- 
ban” új, életképes közösségek formálódtak, s 
ezek hivatottak arra, hogy népzenei hagyomá
nyainkat őrizzék és továbbadják az utánunk kö
vetkező generációknak.

Hogy napjainkban mennyi lehet a száma 
ezeknek, csak megközelítően becsülhető meg.
Az 1992-ben megkezdett szerény felmérésünk 
alapján mintegy ezerre tehetjük.
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A népzenei kincs ápolására, továbbadására 
létrejött mesterséges közösségek csak akkor 
tölthetik be szerepüket, ha a hagyományokat jól 
ismerő, tisztelő, szakmailag felkészült vezető áll 
az élükön. A csoportoknak szükségük van sze
rény, de biztos anyagi feltételekre és a minden
kori művelődéspolitika támogatására. E feltéte
lek bármelyikének hiányában ellehetetlenülnek 
az együttesek s nem tudják teljesíteni vállalt kül
detésüket.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség fő felada
tainak tekinti az együttesek vezetőinek szakmai 
továbbképzését, a csoportok működéséhez 
szükséges pénzforrások feltárását, szereplési 
és találkozási alkalmak teremtését, s e nagylét- 
számú amatőr művészeti mozgalom érdekeinek 
képviseletét.

A Szövetség megalakulásakor Vass Lajosné 
dr. Kaposi Edit tiszteletbeli elmök köszöntőbe
szédében azt mondta az egybegyűlteknek: El
gondolkoztam, vajon nmt üzenne a népes, lelkes 
tábornak Vass Lajos. Őrzöm szavait, melyeket 
1990 szeptemberében, a Mathias rex c. oratóri
umának Mátyás templomi bemutatója utám 
mondott, amikor a problémák megoldásáról fag
gatta őt a televízió riportere: „Az embereknek 
most van szükségük a lelki táplálékra, amit a ze
ne, és ezen belül a kórusmuzsika nyújt. Hitet, bi
zalmat kell az emberekbe önteni, hogy minden
kinek van saját ereje is, és a közösségnek is 
kell, hogy ereje legyen azoknak a nehézségek
nek a leküzdésére, amelyek előttünk állnak!”

Hisszük, hogy újonnan megalakult szövetsé
günknek lesz ereje a küzdelemhez. Sorainkba 
várunk minden céljainkkal egyetértő szakem
bert, együttesvezetőt, együttest.

Kóka Rozália

Országos középiskoai irodalmi 
tanulmánypályázat

A pályázat célja, hogy elősegítse a modern 
magyar irodalomban (és Németh László élet
művében) rejlő szellemi értékek beépítését az 
ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a kö
zépiskolai tanulók irodalmi műveltségének bőví
téséhez, s lehetővé tegye a korosztály legjobb
jai számára a tapasztalatgyűjést a kutató és 
elemző munka folyamatában és módszereiben, 
értekező prózai művek készítésében.

A pályázatot a negyedik alkalommal hirdetjük 
meg 14-18 éves középiskolai tanulók számára. 
Az alábbi pályatételekből tetszés szerint egy vá
lasztható.

1. Németh László Széchenyi-képe (a dráma 
és a tanulmány alapján)

2. Sütő András kötődése anyanyelvűnkhöz
3. Pilinszky János lírája
4. Egy szabadon választott epikus mű elem

zése az utóbbi félszázad magyar irodalmából
A pályázat formai követelményei: két pél

dányban, áttekinthető gépeléssel / nyomtatás
sal, minimum tíz, maximum huszonöt oldal ter
jedelemben, szakszerűen dokumentált jegyzet
anyaggal és irodalomjegyzékkel, jeligésen kell 
benyújtani a Németh László Gimnázium címére 
(1558 Budapest 139, Pf. 29.), Lami Pál tanár ne
vére 1996. február 15-ig. Zárt borítókban kérjük 
mellékelni a szerző nevét, osztályát, lakcímét, 
magyartanára nevét; a pályázó iskoláját az azo
nosító lapra nyomott iskolai bélyegző adja meg. 
Kérjük, hogy a szaktanár a tanuló önálló mun
káját aláírással ugyanitt igazolja.

A pályázat győztesei és helyezettjei a Né
meth László Alapítványból pénzjutalomban ré
szesülnek. A díjakat ünnepélyes keretek közt 
1996 áprilisában adjuk át. Az eseményről és az 
eredményről a sajtót és az érdekelt iskolákat 
időben értesítjük.

Németh László Társaság
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Lapvég
Azt mondja Zsolnai, egy előkészítője végén mondja ezt a törökbálinti tanárok 

között sétafikálva a Tanár úr, kíváncsi lenne az én kréta-képemre. Hogy írnám meg 
a Lapvégben. Katánkat persze könnyű táncba vinni, ha neki is tetszik a zene. Le
írnám tehát az én kréta-képemet, mely mondhatni, éppenséggel nem tudományos, 
de kellőképpen körül van járva benne -  a kréta.

Az én krétám fekete. Koromból és sóhajokból gyúrták össze, no, az is lehet, női 
könnyekkel keveredett az elégetett kéziratok korma. Az én krétámmal fekete égre 
lehet fekete betűket pingálni, nagy oskolatábla az ég, kedves Tanár úr, és szomorú 
diákjai vagyunk mi, lent álmodok a fönti égnek, a fönti fekete írásnak, a fekete kré
tákkal firkantott fekete példabeszédeknek. (Hajnalban a kréta természetesen haj
nalkék, alkonyatkor meg alkonyatvörös, meg így tovább, de ezekre a részletkérdé
sekre nem nagyon akarnék kitérődzni -  maradnánk csak feketében egyelőre.)

Az én krétám nagyon nagy, nagyobb, mint a gyárkémények, nagyobb, mint az 
űrhajókilövő bázisok, de nem ereget füstöt és nem köp rakétákat a kozmoszba be
le, az én krétám csöndesen meredezik a semmibe, árnyékot nem vet, átrepül 
rajta a madár, s nem veszi észre, nem hajlik és merevségében van valami me
legség, jóság, jámborság, valami zavaróan tiszta, ahogy hajlik, s nincs abban 
se merevség.

Az én krétám persze nagyon kicsi, kisebb, mint a köröm alá fúródott szálka, még 
annál is kisebb, mint a megrúgott gyermek fájdalmas felnyikkanása, az én krétám
mal nem lehet csak a lélek merített papírjára írni, olyan szép merített lélekpapírok- 
ra csak, amilyeneket Széchenyi Pétertől kaptam Gyermelyen, vagy még annál is 
mélyebbre merülő papírokra, annál is kisebb krétákkal, annál is kisebb lélekjeleket, 
tán nem is látsznak azok a jelek, de elengedhetetlen mégis, hogy írva legyenek.

Az én krétám törhetetlen
Az én krétám azonban törékeny.
Az én krétám néha csönget egy kicsit.
Az én krétám Verecke híres útján, de lehet, a Gangesz partjairól.
Az én krétámat nagyanyám grétának hítta.

Az én krétám ontologice, az én krétám praktice, az én krétám attól és arra van, 
hogy használva lehessen és legyen. így vagy úgy, kézbe véve vagy a mindenség- 
be beletartva. Ha nekem egyszer nem lenne krétám, hát egy könnycsepp kigördül
ne a szememből, az összekeverednék valamely kósza lélek elkárhozott kormaha- 
mujával, s máris lenne megint krétám, fekete, szép, fényes, úgyhogy akkor se kel
lene sírnom, ha egyszer nem lenne krétám.

Az én krétám épp olyan, mint mindenki másé, kedves Tanár úr. Csak annyiban 
másmilyen, amennyiben mindenki más is másmilyen egy kicsit.

ZALÁN TIBOR
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Körmös
Madeinhungari, 1995. szeptember

(1) A Csodák palotája Pasaréten. A nyitvatartás második hetében. 
Még emlékezünk a híres akadémikus pártfogó mondataira, a zajos saj
tókampányra. Vasarnap delben Lenm-mauzóleumnyi hosszú sor a bejá
ratnál. Ideges szülők, síró, toporzekoló gyerekek. Előbbiek rábeszélik 
utóbbiakat: kisfiam, majd eljövünk máskor, holnap, holnapután, vagy so
hasem. S akik bejutottak egy oras sorbanállás után? A bemutatóhelyek 
fele már rossz hiányos, kopott, felborult, nem mozog. (Arany János írta 
a Bolond Istókbán: „s ha csillagásztak, ö nézvén a csőbe: /Sipkát akasz
tott más lurkó elébe... /S ha kézről kezre járt valami ásvány: /Brugó da
rabbá vált körútazásán.)

(2) A helybéli neptáncegyüttes ünnepi bemutatója Egerben. Jő reklám,
neves koreográfus, ünnepi várakozás a szüret előtti városban. Az avant
gárd és a folklór sajátos -  posztmodern -  szintézise. Hosszú sor a pénz
tár előtt. Remek rendezői ötlet: a népviseletbe öltözött táncosok a szín
padon szemünk láttara öltőznek át -  civilbe. S lejönnek a színpadról, a 
nézőtérén járják érdekesebbnél érdekesebb táncaikat. Erdekesebbnel 
érdekesebbet? Jóformán semmit sem látni. Tan már a harmadik sorból 
sem, de sok a néző, a magamfajta orul, ha a tizedik sorban ülőhelyhez 
jut. Örül? Elkepzeli, hogy ott, a játéktérén mi is tortenhet.

(3) Tanári segédkönyv a Dinasztia Kiadó gondozásában. Jeles szerző. 
Igen előkelő lektorok. Az 5. oldalon olvasom, hogy az Országos Közok
tatási Intézet a Dorottya utca 7-ben(!) található (kérem az olvasót, lapoz
za fel lapunk impresszumát, hasonlítsa össze a címet), a 17. oldalon az 
„Országos Pedagógiai Intézet Szalay utcai Könyvtárába küld a szerző 
(köztudott, hogy a Honved utca és Szalay utca sarkan emelt epulet Hon
ved utcai bejáratan az Országos Pedagógiai Könyvtárba jut az olvaso). 
Az irodalomjegyzekben a 22. oldalon más címen szerepel egy mü, mint 
a 26.-on (véletlenül tudom: szerzője vagyok), más címek, szerzők is pon- 
tatlanul, a 41. oldalon Tamasi Árontői el(t)orzott idezet... Folytassam? A 
könyv egyébként jo (lenne).

(4) Szülői értekezlet jónevü nagyvárosi gimnáziumban. Az elsős szü
lők áhítattal hallgatják az információkat. Talán várnak egy kis jo szóra is, 
valamit az intézmény pedagógiai hitvallásáról. Helyette: „ki kell festeni a 
tantermet’, „ennyit és ennyit kell befizetni’, „a házirend szerint ezt meg
ezt tilos".
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