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A PSZM Projekt újjászületik
A mintegy két évig sikeresen működő, eredményeiről rendszeresen hírt adó Pedagó
gus Szakma Megújítása Projekt 1994 óta alig hallatott magáról. A legutolsó híradások a
Projekt szerencsétlen veszteségéről értesítették az Olvasót a napilapok hasábjain.Talán
még emlékezetesek a hírek az „elbrókerolt” Projekt pénzekről, amelyek a Lupis-csőd kap
csán okoztak megrázkódtatást a Projektnek. Talán még azt is nyomon követte az Olvasó,
hogy 1994 tavaszán az akkori Parlament Oktatási Bizottsága, Jánosi György előterjesz
tésére határozatot hozott, amelyben sürgette a művelődési tárcát a PSZM Projekt átme
neti nehézségeinek megszüntetésére, az Országgyűlés által a PSZM Projekt részére
1994-re jóváhagyott 84 millió Ft összegű címzett támogatás átadására. A minisztérium
e támogatás átadásától elzárkózott, helyette azonban miniszteri biztost állított a PSZM
Projekt mellé a Projektnél beállt válság kezelésére, a Projekt szanálására. Sebes József
miniszteri biztos jóvoltából a Projekt túlélte a válságos időszakot. Adósságai rendeződ
tek, sőt - a kétéves pályázati időszakában termelt szellemi produktumai áruba bocsátása
révén - némi bevételre is szert tett. Önmagát megújítva, továbbra is a szakmai megújítás
szolgálatában tud tevékenykedni immár új szervezeti keretek között, a pécsi Janus Pan
nonius Tudományegyetem Tanárképző Intézete egyik szervezeti egységeként. Ennek a
megújított működésnek az első látható (publikus) jeleit majd 1996-ban észlelheti az Ol
vasó, amikor is a PSZM Projekt (új nevén: a JPTE PSZM Projekt-je) megjelenteti első
pályázati kiírásait. Természetesen a Projekt Programirodája addig sem tétlenkedik. A Pro
jekt keretében napvilágot látott közel 200 féle kiadvány terjesztésével igyekszik előte
remteni az 1996-os év pályázható pénzeinek forrását.
Az alábbiakban a PSZM Projekt közelmúltját, jelenét és jövőjét érzékeltető két interjút
közlünk. Emellett közzétesszük azt a háromoldalú megállapodást, amely lehetőséget
adott a Projekt „újjászületésére”, valamint azt a Szervezeti és Működési Szabályzat ter
vezetet, amely a Projekt jövőbeni működését meghatározza.
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A PSZM Projekt működik
PECSENYE ÉVA

Mostanában keveset hallani a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt helyzeté
ről. Annál többet a Közoktatási Modernizációs Közalapítványról. M i a helyzet a
PSZM Projekt körül most? - erről kérdezem Sebes Józsefet, a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezetőjét, a PSZM
Projekt miniszteri biztosát.
- Hogyan került sor az Ön „beavatkozására”, mi volt a feladata a PSZM Projekt tevé
kenységét illetően ?
1994 . februárjában vált nyilvánvalóvá, hogy a PSZM Projektnek juttatott mintegy 150
millió Ft címzett támogatás, melyet az Országos Közoktatási Intézet kezelt, „bentragadt”
a Lupis Brókerházban. Ez komoly problémát jelentett a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium szám ára, a m inisztérium felelősségét illetően. Ezért 19 9 4 . április 12-én
dr. Mádl Ferenc miniszter úr megbízott azzal a feladattal, hogy mérjem föl, milyen köte
lezettségvállalások történtek a PSZM Projektnél, milyen összeget tesz ki a Projekt tarto
zása. A feladatom része volt az is, hogy javaslatot tegyek az átmeneti pénzhiányból adó
dó válság kezelésére, a kibontakozási irányok megjelölésére, továbbá az is, hogy meg
állapítsam, mennyi az a minimális pénzeszköz, amely felhasználásával a válság kikü
szöbölhető. Megvizsgáltam, hogy mely pályázók esetében nem történt még pénzügyi kö
telezettségvállalás, értesítettem az érintetteket arról, hogy további szerződéseket sajnos
nem áll módunkban kötni. Majd a kiadókkal és a terjesztőkkel kapcsolatban javaslatot
tettem a PSZM Projekt kiadványainak előállítására és értékesítésére. Minél több bevételt
és minél kevesebb kiadást terveztünk. Először is stabilizálni kellett a PSZM Projekt hely
zetét minél kevesebb külső pénzeszköz bevonásával, majd megkeresni a lehetőségeket
a kibontakozásra. Ez a döntés - mármint a miniszteri biztosi megbízásom - igazolja a
minisztériumnak azt a szándékát, hogy keresi a kiutat, mert eddig is (az előző vezetés)
és a jövőben is (a mostani vezetés) fontosnak tartja a PSZM Projekt munkáját. Készítet
tem egy kibontakozási javaslatot, melynek az volt a lényege, hogy a 100 millió Ft feletti
kötelezettségvállalást külső források bevonásával 100 millió Ft alá csökkentettük, emel
lett növeltük az értékesítések intenzitását. A PSZM Projekt állóeszköz-állományához
nem nyúltunk, de a készletek, illetve az aláírt szerződések vonatkozásában a legracio
nálisabb megoldásokra törekedtünk.
-

- Mi a helyzet most, hogy áll a PSZM Projekt?
- Pillanatnyilag az írásos, szerződéssel lefedett kötelezettségek maradéktalanul telje
síthetők. Úgy számolom, hogy most kb. 7-10 millió Ft között van az az összeg, amit az
áthúzódó pénzügyi kötelezettségek kapcsán teljesítenünk kell. Ehhez a pénz rendelke
zésre áll. Emellett a Projekt a saját bevételei által is talpon maradt. Sikerült tehát a 150
millió Ft-os kiesésen úgy „átevickélni", hogy annak az összegnek a felét alig meghaladó
külső forrás bevonásával stabilizáltuk a Projekt helyzetét.
- A 7-10 millió Ft azért elég sok. Hogyan érti azt, hogy ez a pénz rendelkezésre áll?
- Ezt az összeget átvállalja a minisztérium. Tehát a PSZM Projekt szempontjából kö
telezettségként nem létezik. Most már voltaképpen akadálytalanul áramolhatnak a bevé
telek a PSZM Projekt jogutódjához.
- Ki a PSZM Projekt jogutódja?
- Született egy háromoldalú megállapodás az MKM, az OKI és a pécsi Janus Panno
nius Tudományegyetem között (ahol Zsolnai tanár úr tanszékvezető lett), miszerint a
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PSZM Projekt a gépi - elsősorban számítógépes - vagyonát fele-fele arányban meg
osztja a KOMA-val, a PSZM Projekt pedig - a benne felhalmozódott szellemi értékekkel
együtt - önálló életet él a JPTE részeként.
- Milyen viszonyban van akkor most egymással a KOMA és a PSZM Projekt ?
- A PSZM egy önmaga által meghatározott cél- és eszközrendszerrel, megfinanszíro
zott és ebből felhalmozott - könyvekben, tanulmányokban, gyakorlatban, szellemi érté
kekben - megtestesülő - vagyonnal rendelkezik. Ebből a folyamatosan beáramló (az ér
tékesítésekből befolyó) pénzeszközből és valamilyen mértékű állami támogatásból tel
jesen „önjáróvá” fog válni. És megjelenik majd újra pályáztatóként, akár a KOMA vagy a
Soros Alapítvány, ügy érzem, mindenképpen meg fogja találni a helyét a piacon és a
tudományos közéletben egyaránt.
- A szakma szempontjából valóban hasznos lenne ez a verseny, de elképzelhető-e
versenyhelyzet úgy, ha a versenyzők nem azonos háttérrel, tőkével indulnak?
- Bizonyos területekre szakosodni fog egyik is, másik is. Presztízsharcok sem kizártak.
A KOMA rendelkezésére álló pénz - tudomásom szerint - meghaladja a 300 millió Ft-ot,
a Soros Alapítvány közoktatást támogató része 600 millió Ft-tal jött létre. A PSZM Projekt
esetében valóban jóval kisebb összegről beszélhetünk. Nyilvánvaló itt egy célzott, jobban
átgondolt, jobban kiérlelt, közvetlenül az oktatásba áramoltatható tevékenységről van
szó. Itt sokkal kisebb léptékben lehet gondolkodni. A PSZM Projekt tevékenységéről, jö
vőjéről, elképzeléseiről Zsolnai József \öbbettud mondani.

Megkérdeztem a legilletékesebbet, a PSZM Projekt életreh ivóját, Zsolnai Józsefet, mi
lyen elképzelései, tervei vannak a Projekt működését illetően.
- Hogyan látja a PSZM Projekt jelenlegi helyzetét és jövőjét?
- Jelenleg a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt és annak Programirodája a JPTE
Tanárképző Intézete Pedagógiai Tanszékéhez tartozik, de telephelye változatlanul Bu
dapesten van (Szent István krt. 1.). Az eddig vállalt szerepét - amit A magyar közoktatás
minőségi megújításának szakmai programjában közzétettem - csaknem teljesítette. Ez
volt a PSZM Projekt működésének első ciklusa. Közel 200 féle könyv született, alternatív
tantervek, hazai pedagógiai munkák, külföldi tanulmányok fordításai, a társszakmák elő
remutató eredményei. A PSZM Projekt kuratóriuma csak olyan pályázatot fogadott el,
amely eredeti volt és a magyar közoktatás, felsőoktatás szükségleteit szolgálta. Amenynyiben ezeket az elvárásokat teljesítették a pályázók mint szerzők, akkor megállapodást
kötöttünk a kiadókkal a kéziratuk megjelentetésére. így a könyvterjesztő hálózatot folya
matosan friss munkákkal tudtuk ellátni. Pécsett a forrásaink jóval szűkösebbek, szinte
önmagunkat tartjuk fönn. A könyvek bevételei jelentik elsősorban a PSZM Projekt forrá
sait. Ez Magyarországon egy olyan jelentős vállalkozás, amelyben az állami támogatás
csökkentésével vállaljuk a piaci megmérettetést és a szakma megújítását. Ez az önfenn
tartás és szűkös támogatás arra késztet bennünket, hogy módosítsuk a PSZM Projekt
profilját, szűkítsük arra, amit voltaképpen a PSZM betűszó jelent. Ebben a betűszóban
már eleve feltételezem, hogy a pedagógus munka nem hivatás, hanem szakma. Ám még
nem olyan rangú szakma, mint a pszichológus, orvos, mérnök, közgazdász, szociológus
szakma, de azzá kell válnia. Ez pedig nem megy másképpen, csak újragondolással, meg
újítással. Tehát újra kell írni a pedagógiát, önvizsgálatot kell tartani, önkritikusan kell
szemlélni. Figyelni kell a hazai és a nemzetközi fejlődést abból a szempontból, hogy mi
lyen problémák megoldására alkalmas a pedagógus a jelenlegi tudás birtokában. Ez egy
kihívás. Azonos azzal, hogy a hídépítő milyen hidat tud csinálni, az orvos hogyan tud
gyógyítani a jelenlegi tudás birtokában. Ezek mintájára a pedagógus tudását próbáljuk
meg gyarapítani, radikálisan megújítani ebből a szűkös forrásból.
- Ez tehát azt jelenti, hogy a PSZM profilt vált?
- Nem foglalkozunk a továbbiakban alternatív tankönyvek, alternatív programok kiadá
sával, legfeljebb csak olyanokkal, amelyek a legszigorúbb nemzetközi mércével is hite
4
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lesek, a szakmai összemérésnek megfelelnek. Természetesen nem a pedagógián belül
méricskélünk, hanem más szakmákkal hasonlítjuk össze, mérjük össze a pedagógiát.
Egy-egy ilyen tantervet készek vagyunk kiadni, de a másságot hirdető, az innováció lo
bogója alatt megjelenő próbálkozások nem a PSZM Projekt profiljába tartoznak a továb
biakban. Előfordult, hogy adtunk ki ilyeneket, de akkor még nem működött a KOMA. Örülni
lehet annak, hogy a pedagógusok megmozdulnak, produkálnak. Mi tudást akarunk ter
melni, ezt könyvekben realizálni. A programokra, tantervekre most már van elég pénz
máshol. Tud hova fordulni az, aki ilyet készít. A PSZM Projekt hű marad önmagához,
annak ellenére, hogy funkciója leszűkül. Mint mondtam, a pedagógiai tudás a jelen for
májában nem alkalmas a szakma radikális megújítására, ezért az egészet újra kell írni,
végig kell gondolni. Az újragondolás során születendő eredményeket be kell kapcsolni a
pedagógusképzés radikális megújításába. Ezért is került Pécsre, a Pedagógiai Tanszék
hez a Projekt. Meg kell érteni, hogy van másság, de a másság mellett létezik minőség is
a pedagógiai gyakorlatban. Ez a minőség a feltétele annak, hogy Magyarország olyan
munkaerőt tudjon produkálni és olyan munkaváltásokra tudja felkészíteni a leendő állam
polgárokat, akik egy világméretű gazdasági versenyben is helyt tudnak állni, reális én
képpel rendelkeznek, alkotásra érettek. Ezek illúzióként hathatnak, de a szakma megújí
tásának programja nem holnap reggelre készül, hanem egy hosszú - 50-100 éves - idő
szak kezdetét jelenti. A pécsi egyetemen a legkülönbözőbb szakmák: műszaki, termé
szettudományos, közgazdasági, társadalomtudományi stb. szakmák fognak össze a pe
dagógus szakma megújítása érdekében. Mielőtt Pécsre mentem, elkészítettem a peda
gógusképzés megújításáról szóló programot is, ez az Iskolakultúrában nemrég megje
lent, mindenki elolvashatja. Ezek mind-mind hosszútávú programok, ezért nem esem két
ségbe, ha mondjuk a soron következő kormánynak nem tetszik, hiszen nem a kormá
nyoknak, az éppen aktuális minisztereknek, hanem a pedagógus szakmának szeretnék
segíteni. Azoknak, akik elfogadják, hitelesnek tartják és a gyakorlatban hasznosítani tud
ják. Itt nem receptekről van szó. A szakma megújítása nem receptgyűjtemény, hanem a
pedagógia interdiszciplináris kapcsolatainak újragondolása, filozófiai megalapozása és
a gyakorlatban való hitelesítése. Nem rivális elitcsoportok döntik el, hanem felvilágosult
állampolgárok és szülők - akik előbb-utóbb mély kritikával szemlélik a közoktatást - ,
hogy mit ér a pedagógus szakma, mit produkál, mennyi a vesztesége. Nem csak a pedagógusságot akarjuk tehát célba venni, hanem a szülőket, a fenntartókat és a tanulókat
is. Ez egy külön kommunikációs műfajt jelent.
- Hol vannak ennek a szakmának a szellemi tartalékai?
- Elsősorban a könyvtárakban. De tartalék az is, ha az egyes pedagógus -függetlenül
attól, hogy miniszter vagy csökölyi tanító - hajlandó tanulni. Tanulás nélkül nincs tartalék.
Én úgy gondolom, hogy ebben a kétszázezres szakmában legalább százezer pedagógus
alkotásra érett, ha tanul. De ha nem teszi, mert mondjuk „pénzt keres”, az egy másik
kérdés, ez a dolognak a szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai része. A kérdésre tehát az
a válasz, hogy tartalékok vannak, de hogy ezek a tartalékok mikor és hogyan fognak rea
lizálódni, sok minden mástól is függ.
- Mit jelent a munkamegosztás a PSZM, a KOMA és a Soros Alapítvány között?
- Úgy tudom, a KOMA elsősorban a helyi tantervekkel kapcsolatos pályáztatást vál
lalja, a Soros tágabban, hagyományainak megfelelően pályáztat. Mi természetesen nem
a maradékelv alapján, hanem eredeti törekvéseink szerint működünk. Szerencse, hogy
ez a két pályázati forma is belépett, így nagyobb lett a saját lehetőségünk.
- Köszönöm a beszélgetést.
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Melléklet
Megállapodás
a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ
jának létrehozásáról
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium (a továbbiakban: MKM), az Országos Köz
oktatási Intézet (a továbbiakban: OKI), valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem
(a továbbiakban: JPTE) megállapodást köt a Pedagógus Szakma Megújítása (a továb
biakban: PSZM) Projekt és Programirodája új szervezeti keretek között történő működ
tetéséről az alábbiak szerint.
1. A PSZM Projekt és Programirodája július 15-től a JPTE Tanárképző Intézetéhez kap
csolódó, részben önálló gazdálkodású szervezeti egységként kezdi meg működését.
2. Az új szervezeti egység neve: JPTE PSZM Központ (a továbbiakban: Központ).
3. A Központ fővárosi telephellyel, a volt PSZM Projekt Programiroda helyiségeiben
(1055 Budapest, Szent István krt. I., 4.em.6.) működik.
4. A Központ a PSZM Projekt értékeinek megőrzésével, továbbvitelével az alábbi funk
ciókat látja el:
4.1. Képzési programok kimunkálása, illetve kimunkálásának támogatása
4.1.1. A pedagógusszakmára való felkészülést, illetve a szakmai tökéletesedést vá
lasztó állampolgárok számára három fokozatú (alap, specializáló, doktori) graduális
és/vagy posztgraduális képzési programok kidolgoztatása, illetve kidolgozásának támo
gatása.
4.1.2. A Nemzeti alaptanterv műveltségi területeihez, tantárgyközi területeihez illesz
kedő új szakok, kurzusok (például: embertan, gazdasági ismeretek, társadalomismeret,
mozgóképkultúra, népismeret-néprajz stb.) képzési programjainak kidolgoztatása, illetve
kidolgozásának támogatása.
4.2. Pedagógiai kutatások támogatása
4.2.1. Pedagógiai önreflexiók és metapedagógiai szemléletű elemzések, a pedagógia
tárgyának pontos meghatározása.
4.2.2. A pedagógiai folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működésének feltételeit
feltáró pedagógiai, oktatásügyi és felsőoktatás-pedagógiai kutatások támogatása.
4.3. Továbbképzések, tanfolyamok, szakmai konferenciák és kiállítások szervezése,
kivitelezése
4.3.1 .A fentiek (4.1 .-4.2. pontban rögzítettek) keretei között termelődő tudás eljuttatása
a felhasználókhoz továbbképzések, tanfolyamok megszervezése, kivitelezése révén .
4.3.2. Kimunkált, adaptálásra ténylegesen alkalmas hazai és külföldi alternatív
pedagógiák, pedagógiai programok terjesztése pedagógus-továbbképzések, tanfolya
mok, konferenciák, programbemutató kiállítások révén.
4.3.3. Közreműködés a Nemzeti alaptanterv implementációjában az alaptanterv mű
veltségi területeit, tantárgyközi területeit, vizsgakövetelményeit megismertető szakmai
továbbképzések szervezése, kivitelezése révén.
4.3.4. A Nemzeti alaptanterv,valamint az új vizsgarendszer kívánta munkaszerepekre
(pedagógiai szakértő, tantervfejlesztő, taneszközfejlesztő, vizsgáztató-értékelő stb.) fel
készítő képességfejlesztő tanfolyamok szervezése, kivitelezése.
4.3.5. A Központ mindenféle szakmai továbbképzésében a JPTE Tanárképző Intéze
tével (esetleg más tanárképző intézményekkel) együttműködve törekszik a továbbkép
zések posztgraduális formájának kialakítására.
4.4. Kiadványozás, kiadványterjesztés
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4.4.1. A pedagógustudás bővülését, differenciálódását segítő hazai és külföldi peda
gógiai munkák kiadásának megszervezése, az elkészült művek terjesztése.
4.4.2. Pedagógus Szakma Megújítása Projekt keretében született kiadványok terjesz
tése.
5. A Központ tevékenységei az alábbiak:
5.1. Állandó (folyamatos) tevékenységek:
5.1.1. a Központ funkcióiként rögzített kutatások és fejlesztések koordinálása,
5.1.2. innovációs feladatok ellátása, azaz pedagógus-továbbképzések, tanfolyamok,
szakmaikonferenciák, ankétok, kiállítások szervezése,
kiadványelőkészítő-kiadásszervező és terjesztői feladatok ellátása.
A Központ e tevékenységi körét a Tanárképző Intézetvezetőjének (igazgatójának) irá
nyítása mellett az Intézet munkatársainak, a JPTE-n működő karok munkatársainak és
külső partnerek bevonásával látja el.
5.2. Időszaki tevékenységek:
5.2.1. pályáztatási folyamat koordinálása (a pályázathirdetéstől, a támogatott pályáza
tok elszámoltatásáig),
5.2.2. a Központ tevékenységének publikussá tétele (hírlevél, hirdetés, sajtótájékozta
tó stb. formájában),
5.2.3. a PSZM Projekt legutolsó pályázati ciklusában támogatást nyert pályázatok nyil
vántartása, illetve a PSZM Projekt könyvkiadási programja befejező szakaszának kivite
lezése és lezárása.
A Központ e tevékenységi körét külső kuratórium irányítása mellett, külső szakértők
bevonásával végzi.
6. A Központ kooperációi:
6.1. A Központ együttműködést alakít ki a leendő Közoktatási Modernizációs Közala
pítvánnyal, a Soros Alapítvánnyal (pontosabban az Alapítvány közoktatásfejlesztési
programját koordináló részlegével) részben mint pályázó fél, részben mint feladatokat
felvállaló szervezet, amely ennek révén kíván közreműködni a magyar közoktatás meg
újításában.
6.2. Ugyancsak együttműködést alakít az újjászerveződő Országos Közoktatási Inté
zettel, kitüntetetten a Nemzeti alaptanterv implementációjában.
6.3. A Központ kooperáló partnerének tekinti azokat a pedagógusképző intézménye
ket, amelyek a pedagógusképzés, -továbbképzés témájában mérvadó kutatásokat, fej
lesztéseket folytatnak.
6.6. A Központ továbbfejleszti a PSZM Projekt által kiépített kapcsolatokat a megyei
pedagógiai intézetekkel és az alternatív pedagógiai műhelyekkel (iskolákkal).
7. A Központ infrastruktúráját a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt berendezései
és gépei alkotják. A berendezéseket és gépeket - a mellékelt kista alapján megbontva az OKI könyvjóváírással átadja a JPTE PSZM Központjának, illetve az MKM Közokta
tásfej lesztési és Kutatásszervezési Főosztályának 1995. július 14-ig.
8. A Központ működésének forrását a Pedagógus Szakma Megújítása Projekttől átve
endő bevételek, illetve az átveendő könyvkészletek értékesítéséből és egyéb rendezvé
nyekből származó bevételek, a Központ elemi működését lehetővé tevő költségvetési
támogatás, valamint pályázatok révén nyert támogatások képezik.
8.1. Az MKM a Központ alapműködét lehetővé tevő pénzforrást (4.000 eFt-ot) a Köz
pont rendelkezésére bocsátja 1995. július 15-től.
8.2. A JPTE A Központ működési költségeit és forrásait elkülönített forrásként kezeli.
8.3. Az OKI és a Központ a PSZM Projekt áthúzódó kiadásai és bevételei egyenlegét
a tárgyév végéig rendezi.
8.4. Az OKI a PSZM Projekt könyvkészleteit könyvjóváírással átadja a Központnak
1995. július 15-ig .
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8.5. Az MKM a Központ rendelkezésére bocsátja a PSZM Projekt könyvkiadási prog
ramjának kifizetéséhez szükséges pénzforrást - az 1995. február 3-án a közoktatási he
lyettes államtitkárral kötött belső megállapodás alapján - augusztus 01-ig.
A PSZM Projekt 1993. évi 2. pályázati ciklusában született pályázatokat a Közoktatási
Modernizációs Közalapítvány Titkársága, valamint a PSZM Központ Iroda áttekintik, és
javaslatot tesznek azok további hasznosításáról az érintett kuratóriumok számára. A pá
lyázatok sorsáról a két érintett kuratórium dönt.
8.6. A Lupis Brókerház csődje következtében átmenetileg elveszített 150 000 eFt felett
a továbbiakban az MKM diszponál. Felhasználása csak közoktatási innovációs felada
tokra történhet.
9. A Központ önfenntartásra és nonprofit típusú jogi személyiséggé történő átalakulás
ra törekszik.
Jelen megállapodás a megállapodó felek egyetértésével született.
A megállapodó felek megállapodásuk tartalmát a nyilvánosság elé tárják legkésőbb
1995. augusztus 01-ig.
Budapest, 1995. június

¡(rőHyUn Ci ío<
az MKM részéről

az OKI részéről

1996. január 1-től a PSZM Projekt - új nevén: JPTE PSZM Projekt - ismét
kuratóriumi keretek közt fog működni. Ugyancsak ettől az időponttól várható az
újabb pályázathirdetése is. A JPTE PSZM Projekt működésének tervezett sza
bályzatát az alábbiakban közöljük.

A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt szervezeti és
mőködési szabályzata (tervezet)
Általános rendelkezések
I. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása (PSZM) Projekt az 1992-ben hasonló
elnevezéssel létesült Projekt jogutódjaként folytatja működését jelen
szabályzat hatályba lépésétől kezdődően az alábbi funkciókkal:
1. Képzési programok kimunkálása, illetve kimunkálásának
támogatása
1.1. a pedagógusszakmára való felkészülést, illetve a szakmai tökéletesedést választó
állampolgárok számára három fokozatú (alap, specializáló, doktori) graduális és/vagy
posztgraduális kidolgoztatása, illetve kidolgozásának támogatása;
1.2. a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeihez illeszkedő új szakok, kurzusok (pél
dául: embertan, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, mozgóképkultúra, népismeret-néprajz stb.) képzési programjainak kidolgoztatása, illetve kidolgozásának támoga
tása.
2. Pedagógiai kutatások végeztetése és/vagy támogatása
2.1. pedagógiai önreflexiók és metapedagógiai szemléletű elemzések végeztetése
és/vagy támogatása a pedagógia tárgyának pontos meghatározása végett;
8
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2.2. a pedagógiai folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működésének feltételeit
feltáró pedagógiai, oktatásügyi és felsőoktatás-pedagógiai kutatások végeztetése
és/vagy támogatása.
3. Továbbképzések, tanfolyamok, szakmai konferenciák és kiállítások szervezése, ki
vitelezése
3.1. a fentiek (1 -2. pontban rögzítettek) keretei között termelődő tudás eljuttatása a fel
használókhoz továbbképzések, tanfolyamok megszervezése, kivitelezése révén;
3.2. kimunkált, adaptálásra ténylegesen alkalmas hazai és külföldi alternatív pedagó
giák, pedagógiai programok terjesztése pedagógustovábbképzések, tanfolyamok, kon
ferenciák, programbemutató kiállítások megszervezése, kivitelezése révén;
3.3. közreműködés a Nemzeti alaptanterv implementációjában az alaptanterv művelt
ségi területeit, vizsgakövetelményeit megismertető szakmai továbbképzések megszer
vezése, kivitelezése révén;
3.4. a Nemzeti alaptanterv, valamint az új vizsgarendszer kívánta munkaszerepekre
(pedagógiai szakértő, tantervfejlesztő, taneszközfejlesztő, vizsgáztató-értékelő stb.) fel
készítő képességfejlesztő tanfolyamok, továbbképzések szervezése, kivitelezése;
3.5. a JPTE Tanárképző Intézetével (esetleg más tanárképző intézményekkel) együtt
működve a fenti (3.1 .-3.4. pontban rögzített) továbbképzések posztgraduális formájának
kialakítása és működtetése.
4. Kiadványozás, kiadványterjesztés
4.1. a pedagógustudás bővülését, differenciálódását segítő hazai és külföldi pedagó
giai munkák kiadásának megszervezése, finanszírozása;
4.2. a fenti (4.1. pontban rögzített) keretek között megjelenő művek és a PSZM Projekt
keretében korábban megjelent könyvek terjesztése.
I. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt 1995. augusztus 1-től a Janus
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke keretei
között működik.
. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt székhelye:
Budapest, V. kér., Szent István krt. 1., IV. em. 6.(1055)
IV. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt funkcióinak megvalósításáért, a
Projekt rendelkezésére álló pénzvagyon célirányos felhasználásáért a
Projekt Kuratóriuma felel.
V. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt funkcióival összefüggő szervező,
koordináló, információkezelő, -feldolgozó és -szolgáltató, reklám- és propagandatevé
kenységet, valamint a kiadássszervező és kiadványterjesztő, továbbá a rendelkezésre
álló vagyon felhasználását nyomon követő tevékenységet az e funciókra létrehozott
Programiroda (neve: JPTE PSZM Projekt Programiroda) látja el.
VI. A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt vagyonának kezelője a Janus Pan
nonius Tudományegyetem (7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b). A Kezelő a Projekt va
gyonát elkülönített forráskódon tartja nyilván.

A JPTE Pedagógus Szakma Megújítása Projekt kuratóriuma
I. A Kuratórium jogállása
A Kuratórium a Projekt funkcióinak megvalósításáért, a Projekt vagyonáért felelős,
önállóan működő, a Projekt pénzforrásainak felhasználásáról kizárólagos döntési jogo
sultsággal rendelkező, a pénz- és készletvagyon felhasználását ellenőrző 5 tagú testület.
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II. A Kuratórium hatásköre
(1) A JPTE PSZM Projekt keretében nyilvános pályázat, illetve meghirdetés útján szer
veződő tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, kiállítások finanszírozásával való
kizárólagos rendelkezési jog.
(2) A JPTE PSZM Projekt folyó kutatások, fejlesztések finanszírozásával való kizáró
lagos rendelkezési jog.
(3) A JPTE PSZM Projekt keretében kiírt nyilvános pályázatokra nyújtandó támogatá
sokkal való kizárólagos rendelkezési jog.
(4) A pénzügyi támogatások felhasználásának, illetve a jóváhagyott finanszírozások
felhasználásának ellenőrzése.
(5) A JPTE PSZM Projekt költségvetésének elfogadása.
(6) A jóváhagyott költségvetés belső tételeinek évközbeni átcsoportosítása.
(7) A JPTE PSZM Projekt Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Prog
ramiroda belső szabályzatainak jóváhagyása.
I. A Kuratórium feladata
(1) A Kuratórium dönt a Projekt költségvetésének jóváhagyásáról, a költségvetés belső
tételeinek évközbeni átcsoportosításáról, a Projekt Szervezeti és Működési Szabályza
tának jóváhagyásáról.
(2) A Kuratórium dönt a Projekt pályázati kiírásra kerülő témáiról, továbbá a megren
deléssel készülő kutatások, fejlesztések, tanfolyamok, továbbképzések témáiról.
(3) A Kuratórium - külső szakértők, lektorok - a beérkező pályázatok, pályamunkák,
kéziratok, kutatási beszámolók stb. elfogadásáról, díjazásáról és felhasználásáról.
(4) A Kuratórium ellenőrzi a Projekt rendelkezésére álló forrásoknak a Kuratórium dön
tésében foglalt céllal és feltételekkel történő felhasználását.
(5) A Kuratórium gondoskodik a pályázati rendszerrel kapcsolatos döntéseinek sajtó
útján történő nyilvánosságra hozataláról.
(6) A Kuratórium dönt a JPTE PSZM Projekt Programiroda által készített - a Projekt
tárgyévi működését és eredményességét rögzítő beszámoló elfogadásáról.
IV. A Kuratórium összetétele
(1) A Kuratórium öt tagból áll.
(2) A Kuratórium munkáját a tagság sorából választott elnök irányítja.
V. A Kuratórium működése
(1) A Kuratórium hatáskörét ülésein gyakorolja.
(2) A Kuratórium tagjai érdemi munkájukért (pályázatok bírálata, kéziratok lektorálása,
előadások, továbbképzések tartása stb.) díjazásban részesülnek.
(4) A Kuratórium döntéseinek előkészítését, a döntések végrehajtását, a III. pontban
meghatározott feladataihoz kapcsolódó operatív tevékenységet a Programiroda látja el.
A Kuratórium felhatalmazásával a Programiroda látja el a pályázatok alaki és tartalmi
követelményeknek való elsődleges megfeleltetését.
(5) Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok, továbbá a pályamun
kák, kéziratok, kutatási beszámolók stb. elbírálását - a Kuratórium tagjain kívül - külső
szakértők és lektorok végzik. A külső szakértőket és lektorokat a Kuratórium kezdemé
nyezésére a Programiroda bízza meg.
(6) A Kuratórium tagjai a működésük során tudomásukra jutott információkat hivatali
titokként kezelik.
VI. A Kuratórium üléseinek előkészítése
(1) A Kuratórium ülésének napirendjét a kuratóriumi elnök határozza meg.
(2) A kuratóriumi elnök által meghatározott napirendi pontokhoz szükséges dokumen
tumokat a Programiroda készíti elő és küldi meg a Kuratórium tagjainak.
(3) A kuratóriumi elnök külső szakértőket is meghívhat a Kuratórium üléseire.
(4) A Programiroda gondoskodik a Kuratórium üléseinek tárgyi és személyi feltételeiről.
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VII. A Kuratórium ülései
(1) A Kuratórium ülését a kuratóriumi elnök hívja össze.
(2) A kuratóriumi ülést a napirend megjelölésével, az ülésre előkészített dokumentu
mok csatolásával, a kitűzött időpontot megelőzően legalább nyolc nappal korábban lehet
összehívni.
(3) A Kuratórium negyedévente tartja rendes üléseit.
(4) Rendkívüli kuratóriumi ülést az elnök bármikor összehívhat a tagok legalább 50%ának javaslatára.
(5) A rendkívüli kuratóriumi ülést is a napirend megjelölésével, a szükséges dokumen
tumok csatolásával, a kitűzött időpontot megelőzően legalább nyolc nappal korábban le
het összehívni.
(6) A Kuratórium határozatképtelensége esetén az elnök köteles nyolc napos időkö
zökkel megismételt ülést összehívni.
(7) A kuratóriumi üléseken az elnök és a tagok személyesen vesznek részt.
(8) A kuratóriumi üléseken a Programiroda képviselője köteles részt venni. A Progra
miroda képviselője szavazati joggal nem rendelkezik.
(9) A kuratóriumi ülést az elnök vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti.
VIII. A Kuratórium határozathozatala
(1) A Kuratórium határozatképes, ha az elnök és a tagok fele jelen van az ülésen.
(2) A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszer- szótöbbséggel hozza. Szava
zategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az elnök illetve a kuratóriumi tag nem szavazhat, ha az adott ügyben elfogult, vagz
ha személyével kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn.
(4) A Kuratórium tagjával kapcsolatos elfogultságot, illetve összeférhetetlenséget az
elnök állapítja meg.
(5) Az elnökkel szemben felmerülő elfogultságot, összeférhetetlenséget a tagság egy
szer- szavazattöbbséggel állapítja meg.
(6) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök
és a Programiroda képviselője hitelesíti.
IX. A Kuratórium határozata, intézkedései
(1) A Kuratórium határozattal dönt:
a) a JPTE PSZM Projekt költségvetésének jóváhagyásáról,
b) az egyes költségvetési tételek évközbeni átcsoportosításáról,
c) a JPTE PSZM Projekt Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, mó
dosításáról,
d) a JPTE PSZM Projekt éves működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
e) a pályázatok, pályamunkák, kéziratok, kutatási jelentések, tanfolyami, továbbkép
zési, kiállítási programok stb. elfogadásáról, díjazásáról, felhasználásáról,
f) az elkészült szakmai produktumok publikálásáról, kiadásáról,
(2) A Kuratórium határozattal rendelkezik az (1) pontban meghatározott döntések vég
rehajtásáról, határidejéről, ellenőrzéséről.
X. A Kuratórium elnöke
(1) A kuratóriumi elnök hatásköre
a) a kuratóriumi ülések összehívása,
b) a kuratóriumi ülések határozatképességének megállapítása,
c) a kuratóriumi ülések napirendjének meghatározása,
d) szavazategyenlőség esetén döntés a kuratóriumi döntést igénylő ügyekben.
(2) A kuratóriumi elnök feladata:
a) a kuratóriumi ülések negyedévenkénti összehívása,
b) a kuratóriumi ülések napirendjének meghatározása,
c) rendkívüli kuratóriumi ülés összehívása szükség szerint bármikor,
b)
rendkívüli kuratóriumi ülés összehívása abban az esetben, ha azt a Kuratórium tag
jainak legalább 50 százaléka a napirend beterjesztésével kéri,
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d) a JPTE PSZM Projekt keretében végzett tevékenységről szóló éves beszámoló el
készítése, jóváhagyatása a Kuratóriummal,
e) a kuratóriumi ülésen való részvétel és az ülés levezetése, szükség esetén az ülést
levezető helyettes megbízása a kuratóriumi tagok közül,
f) mindazon feladatok, amelyek a kuratóriumi tagokra hárulnak.
XI. A kuratóriumi tagok
(1) A kuratóriumi tagok feladata:
a) személyes megjkelenés a kuratóriumi ülésen,
b) döntés pályázatok, tanfolyamok, továbbképzések, illetve megbízással elvégzendő
munkák témáiról, a pályázatok elfogadásáról, díjazásáról és felhasználásáról, az elké
szült pályamunkák, valamint a pályázaton kívül született produktumok elfogadásáról, dí
jazásáról és felhasználásáról,
c) döntés az elkészült produktumok publikálásáról, kiadásáról,
d) rendelkezés a b-c) pontban rögzített döntések végrehajtásának módjáról és időpontjáról
e) rendelkezés az odaítélt támogatás felhasználásának ellenőrzéséről.
XII. A Programiroda képviselője
(1) A Programiroda képviselője nem tagja a Kuratóriumnak, szavazati joggal nem ren
delkezik.
(2) A Programiroda képviselője a Kuratórium döntéseinek előkészítéséért, a kuratóri
umi ülések technikai lebonyolításáért, a kuratóriumi döntések végrehajtásával összefüg
gő tevékenységek elvégzéséért felel.
(3) A Programiroda képviselőjének feladata a kuratóriumi ülések előkészítésében:
a) az ülés napirendi pontjainak átvétele az elnöktől,
b) az ülés meghívójának elkészítése, aláírása, a meghívó és a mellékletek elküldése
a kuratóriumi tagoknak és a meghívott külső szakértőknek,
c) a kuratóriumi ülés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
(4) A Programiroda képviselőjének feladatai a kuratóriumi üléseken:
a) jelenléti ív vezetése,
b) jegyzőkönyv vezetése.
(5) A Programiroda képviselője készíti el - a jegyzőkönyv alapján - a kuratóriumi ülés
emlékeztetőjét, amelyet hitelesítés után megküld a Kuratórium tagjainak az ülést követő
nyolc napon belül.
(6) A Programiroda képviselője kapcsolatot tart fenn a pályázatok képviselőivel, továb
bá a Kuratórium által felkért előadókkal, szerzőkkel stb.
XIII. A Programiroda
(1) A Programiroda a JPTE PSZM Projekt szakmai programjaival összefüggő szerve
ző, koordináló, információkezelő és -feldolgozó, tájékozódó és tájékoztató, kiadói, vala
mint reklám- és propagandatevékenységet ellátó szervezet.
(2) A Programiroda működését külön szabályzat rögzíti, a szabályzatot a Kuratórium
hagyja jóvá.
XIV. Kiadmányozás és utalványozás
(1) A JPTE PSZM Projekt keretében kiadmányozási és utalványozási jogkörrel a JPTE
Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszékének vezetője rendelkezik.
XV. Ellenjegyzés és érvényesítés
(1) A JPTE PSZM Projekt keretében ellenjegyzési jogkörrel a Programiroda vezetője
rendelkezik.
(2) A JPTE PSZM Projekt keretében érvényesítési jogkörrel rendelkezik a Programi
roda ügyintéző munkatársa.
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XVI. Vagyonkezelés
(1) A JPTE PSZM Projekt vagyonának kezelője a Janus Pannonius Tudományegyetem
Gazdasági Főigazgatósága.
(2) A Projekt és a Programiroda működését segítő pénzeszközök, készletek és egyéb
vagyontárgyak naprakész nyilvántartását a Kezelő elkülönítve vezeti.
XVII. Szabad pénzeszközök feletti rendelkezés
(1) A JPTE PSZM Projekt szabad pénzeszközeinek felhasználásáért kizárólagos jog
gal a Kuratórium felel.
XVIII. Záró rendelkezés
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kuratórium ...... ülésén hagyta jóvá, az
zal, hogy ... é v ,... h ó ,... napján lép hatályba.
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Az etológia emberképe
CSÁNYI VILMOS

Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, hogy az eddig hagyományosan elkülönülő
tudományterületek között egyfajta közeledés, integráció indult meg. így történik
ez az embertudományokban is, kifejlődőben van péládul a humánetológia, amely
az em beri viselkedés b io lógiai és evolúciós tényezőit kutatva a term é
szettudom ányok oldaláról igyekszik kiegészíteni a hagyományos társada
lomtudományi emberképet. Ennek a törekvésnek a legfontosabb eredményeit
vázolom a következőkben. *

Az ember biológiai jellegzetességei
Az ember az állatvilág tagja, biokémiai, élettani, tulajdonságai erről szemernyi kétséget
sem hagynak. Viselkedését illetően a fejlett szociális állatok közé tartozik, szocialitásának
természetes következménye a biológiai agresszió, a rangsor kialakításának képessége,
a nem verbális kommunikáció használata stb. Ami az állatoktól alapvetően megkülön
bözteti, az néhány további, fajspecifikus, genetikai tényezők által kialakított viselkedési
mechanizmus. Ha az egyes kultúrákat szemügyre vesszük, az emberi viselkedés rend
kívül nagy variabilitást mutat, mégis megtalálhatunk bizonyos állandó jegyeket. Minden
kultúra valamilyen emberi nyelvre épül, és az emberi nyelvek, bármennyire is különböz
zenek felszíni struktúrájukban, a lehetséges kommunikációs mechanizmusoknak egy
meghatározott változatát képviselik, és ehhez mégcsak hasonlót sem találunk az álla
toknál. Minden kultúrára jellemző az emberi kapcsolatok hierarchikus rendje, a rokonság,
a hatalmi struktúra mechanizmusa: az állatoknál a rokonság számontartása, az anya-kölyök kapcsolatot kivéve ismertlen. A kultúrák harmadik jellegzetessége a tárgyak hasz
nálata, ez szórványosan az állatoknál is fellelhető, de jelentősége, mértéke meg sem kö
zelíti az embernél tapasztaltat. A negyedik jellegzetessége az emberi kultúráknak az el
gondolt, kimondott, végrehajtott vagy tárgyak készítésével kifejezett eszmék, ideák léte
zése, ez is kizárólagos emberi, fajspecifikus jegy.
Az emberi kultúrák fenti négy jellegzetessége három tisztán biológiai tulajdonságra ve
zethető vissza, úgymint: a szociális vonzódásra, a tárgyszeretetre és a szabálykövetés
képességére. Ezek a tulajdonságok a más fajokban is fellelhető biológiai tulajdonságok
kal - mint az agresszió, rangsor kialakítási készség stb. - együtt, ezekkel szoros kölcsön
hatásban jelennek meg.

A szociális vonzódás
Az embernek nagyon sokféle genetikailag meghatározott tulajdonsága van, amelyben
a szociális vonzódás kifejeződik. Az alapvető szociális vonzódási mechanizmusok három
érzékelési modalitásban a legfontosabbak.
így, tapintási ingereken keresztül valósul meg a kontaktus. Koraszülött csecsemők kb.
másfélszer gyorsabban növekednek, ha napjában legalább háromszor simogatják őket
a hátukon, karjukon. A taktilis inger hiányában a 3-endorfin szint emelkedik. (1) Felnőt
tekre is nyugtató hatású az ölelés, ha az domináns személyektől jön. A fejre vagy vállra
helyezett kar nyugtató hatású. A harmonikus személyiség kialakulásához bizonyos
* A PSZM-nél kiadás előtt álló filozófiai emberképek és nevelóselemóletek című
tanulmánygyűjteményből.
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mennyiségű testi kontaktus minden életkorban szükséges, de különösen fontos ez a fej
lődő gyermekek számára. A kontaktus sohasem egyirányú szociális szükségletet elégít
ki, jótékony hatását a résztvevők mindegyikére kifejti. Újabban elterjedten használnak
speciálisan idomított kutyákat gyermekek, beteg vagy egyedülélő idős személyek kon
taktusszükségletének kielégítésére. (2) A terápia jelentősen csökkentheti a depressziós
tüneteket, enyhíthet emocionális és személyiségzavarokat.
Az olfaktorikus modalitásban is kialakul szociális kapcsolat. Az emberek egyedi szag
mintázattal rendelkeznek; kimutatták, hogy anyák képesek gyermekeik ruhadarabjait fel
ismerni a szaguk alapján. Valószínűleg különböző kontaktust serkentő feromonok is fon
tos szerepet játszanak az ember életében, így pl. az androstenol adagolása mindkét nem
nél serkenti a személyes kapcsolat kialakítását. (3)
A vizuális modalitásban ismerjük a legtöbb kontaktust segítő mechanizmust. Már em
lítettük, hogy újszülöttek azonnal képesek a mimika imitációjára. Az is bizonyított, hogy
újszülöttek megkülönböztetett figyelemmel reagálnak emberi arcokat jelző mintázatokra,
tehát a fajtársfelismerés az embernél sem kíván különleges tanulást. Igen gyorsan jelenik
meg az újszülöttek legfontosabb kontaktustartó jele, a mosoly. Ugyancsak a szociális kö
tődés kialakításával kapcsolatos a a már említett idegenkerülési reakció, amely a babák
7-10 hónapjában jelenik meg.
Majmoknál elektrofiziológiai vizsgálatokkal arcfelismerő neuronok tevékenységét mu
tatták ki. (4) Hasonló neuronok minden bizonnyal az emberi agyban is találhatók. Az em
beri arc tehát szociális kiváltó inger (releaser) szerepet játszik, hasonló érdeklődést ki
váltó kulcsingerek a női kebel és a női far formája, a férfi váll és a pénisz, valamint a
kisgyermek testformája. (5)

Párkapcsolatok és a szexualitás
Az állatoknál egy-egy kivételtől eltekintve a szexualitás egyedüli funkciója az utódok
létrehozása. Párkapcsolatok akkor alakulnak ki, ha az utódok hosszas gondozást igé
nyelnek, a párosodási rendszert pedig döntően az ökológiai viszonyok alakítják ki.
Az embernél a szexualitásnak kettős funkciója van: az egyik ugyanaz, mint az állatok
nál - a faj fenntartása; míg a másik a párkapcsolat fenntartását szolgálja. Ennek egyik
etológiái bizonyítékának tekinthetjük az egy megtermékenyülésre eső párosodások szá
mának alakulását különböző emlős állatoknál. Ez a szám 1 és néhány között változik
általában, két jelentős kivétel van: az egyik az ember, ahol kb. 1000 coitusra jut egy megtermékenyülés, a másik az oroszlán, ahol ez a szám 3000. (6) Az embernél a nemi aktus
időtartama is hosszú az átlagos emlőséhez képest. A coitus az embernél emocionális
rakciókkal kapcsolatos (szerelem, féltékenység, dominancia). A coitus növeli a kapcsolat
erősségét. (7)
A párosodási rendszer az emberi faj esetében igen változatos és a különböző kultú
rákban valamennyi fő forma megtalálható. Egy vizsgálat során 849 társadalomban 83%ban poliginiát, 16%-ban monogámiát 1%-ban poliandriát (4 eset) találtak. (8) De még a
poligám társadalmakban is két és félszer gyakoribb a monogámia, mint a poligámia, mert
valójában csak a domináns személyek igazán poligámok. (9)

Ajándékozás, tulajdon
Minden kultúrára jellemző emberi tulajdonság az ajándékozás és a javak megosztá
sának szokása. (10) A különböző társadalmakban persze a formák nagyon különbözőek
lehetnek, nagyon sok tanult eleme van az ajándékozásnak, de az alapja mégis biológiai.
Az utóbbi években sok helyen nevelték fel emberszabású majmok csecsemőit emberi
családban, megpróbálták a csimpánz- és orángutáncsecsemőt éppen úgy kezelni, mint
az emberi csecsemőt, és figyelték a magatartásukban megmutatkozó azonosságokat és
különbségeket.
Az egyik legjellegzetessebb különbség az volt, hogy a majomcsecsemők és majom
gyerekek sohasem osztják meg táplálékukat társaikkal vagy gondozóikkal, ha éhesek.
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Vadul harcolnak a táplálókért! Az emberi gyermek viszont megosztja táplálékát, el lehet
kérni tőle, még akkor is, ha éhes. Ilyen viselkedés az állatok között egyedül a kutyafélék
nél található meg, amelyek szociális viselkedés szempontjából rendkívül fejlettek.
Az ember gyermekei nemcsak ennivalót, hanem tárgyakat is „ajándékoznak” . Megfi
gyelték, hogy 1,5-2 éves gyerekek, ha idegen közelít feléjük és kezdeti félelmüket már
legyőzték, nagyon gyakran valamilyen tárgyat vesznek fel, és annak átnyújtásával veszik
fel az ismeretlennel a kapcsolatot. (11) Ez a viselkedés nagyon sokféle kultúrában meg
figyelhető, a humánetológusok feltételezik, hogy az ajándékozás, táplálékmegosztás tu
lajdonsága is döntően genetikai meghatározottságú.
Igen érdekes a tárgyakkal és a tulajdonnal kapcsolatos viselkedésformák megjelenése
az embernél és távolabbi rokonainál. Egy tárgy átnyújtása, megvizsgálása, esetleges
visszaadása a tulajdonosnak, igen összetett agyi mechanizmusokat igényel. Ha egy pá
viántól valamelyik fajtársa elvesz egy tárgyat, ez mindig agresszióval, fenyegetéssel tör
ténik. Elveszi a tárgyat és elrohan, hiányzik az agresszió megfelelő gátlását biztosító me
chanizmus. A gorillánál azonban ez már megjelent. (12)
A tulajdonnal kapcsolatos viselkedésformák minden bizonnyal biológiai eredetűek. Kibutzban kulturális szabályokkal sem sikerült a gyerekek tulajdoni igényét játékszerekre
leépíteni. (13)
Megkülönböztethető a tulajdonigény, amikor az állat védelmezi a „tulajdonát”. Ilyen pl.
a territórium, vaggy páviánoknál a megragadott táplálék. Valamint az elismert tulajdon,
amelynek esetében a csoport tagjai a tulajdonost elismerik és tulajdonjogát tiszteletben
tartják. Majmoknál ez az anya-kölyök, valamint a már említett párkapcsolat esetén figyel
hető meg. Embernél a tárgyakon túl ideákra, szerepekre, foglalkozásra, pozíciókra is ki
terjed. Az is jól ismert, hogy a különböző kultúrákban élő emberek nemcsak tárgyakat,
hanem alárendelt nőket, területet, hatalmat is hajlandók esetenként másokkal megosz
tani. (14)

Agresszió
Az emberi agresszióval kapcsolatos újabb keletű vitákat Konrad Lorenz egyik híres
könyve indította el. (15) Lorenz még nem különböztette meg a biológiai és a kulturális
agressziót elég élesen. A biológiai agresszió fontos magatartásbeli szabályozó mecha
nizmus, amely valamilyen formában minden magasabbrendű állatban kimutatható (16),
segíti őket az optimális területfelosztásban, a táplálék és más erőforrássok adaptív ki
használásában, lehetővé teszi az állati csoportok belső szerkezetének kialakulását és
fennmaradását. A korábban már részletesen ismertetett aggresszív viselkedésformák
egy része az egyes egyedek vetélkedését szabályozza, de kifejlődtek olyan agressziós
formák is, amelyek egy-egy fajon belül az egyedek csoportjainak érdekeit regulázzák a
faj más csoportjaival történő versengésükben.
Ha elfogadjuk, hogy az evolúciós fejlődés folyamatos, és ebben ma aligha kételkedik
kutató, és tudjuk, hogy az agresszió az egész élővilágban elterjedt, érthetetlen csodának
kellene tekintenünk, ha éppen az emberből hiányoznának az agresszió biológiai ténye
zői. Nem történhetett így, hiszen egy-egy új faj nem elemekből épül össze valamiféle ter
vezői asztalon, hanem mindig valamilyen már meglévőből, apró átalakulások sorozatá
val. A csimpánzok és más főemlősök agresszív viselkedésformáiban nem nehéz felis
merni az ember, különösen a gyermekek hasonló megnyilvánulásait. Ugyanakkor az em
beri agressziónak is megvannak a humán specifikumai, megnyilvánulásai, amelyek az
egészen elemi formáktól eltekintve, formájukban rendkívül változatosak lehetnek. Tanu
lással, az adott kultúra befolyása alatt az emberi agresszió egészen alacsony szintre szo
rítható és nagyon magas szintre is emelhető. Különös, az emberre jellemző, a biológiai
agressziótól megkülönböztetendő agressziótípus a csoportos kulturális agresszió és en
nek legkegyetlenebb formája, a háború, amelyre még részletesen visszatérünk.
Az emberi agressziós viselkedésformáknak nincsen elfogadott osztályozásaa, de a
legtöbb pszichológus és humánetológus egyetért abban, hogy a következő felsorolás
egyes tételei érvényesesk. Egyesek talán összevonhatók, mások több alcsoportra bont
hatók, de ez mondanivalónk lényegét nem érinti.
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a) Territoriális agresszió
A legkülönbözőbb kultúrákban élő emberek csoportjai közösen, vagy tagjai egyénileg,
megjelölnek, birtokba vesznek, védelmeznek egy területet. Az, hogy ezt hogyan teszik,
a mindenkori kultúra függvénye, de a területhez való vonzódás jelensége maga, a kultú
rától független, általános jelenség. Az ember tehát territoriális lény, és ebből következik,
hogy ha kisajátított területét mások akarják birtokolni, különböző agresszív viselkedésformákkal reagál.

b) Tulajdonnal, birtoklással kapcsolatos agresszió
Már egészen kis gyermekek is erős agresszióval reagálnak arra, ha valamilyen tárgyat
vagy egyéb dolgot elvesznek tőlük, illetve ha azt ők akarják megszerezni. A szociális kap
csolatoknál már említettük, hogy az embernél is megjelent az elismert tulajdon fogalma,
és ezt minden kultúrában szabályrendszerek fejezik ki.

c) Rangsorral kapcsolatos agresszió
Az emberi csoportok is hierarchikusan szerveződnek. A spontán kialakuló, alacso
nyabb szervezettségű csoportok hierarchiája, mint ezt sokszor leírták már, enyhébb-erősebb agressziós konfliktusokon keresztül alakul ki. Ha a csoport szerkezete már kialakult
és megszilárdult, az agressziós összeütközések gyakorisága éppen úgy csökken, mint
az állati csoportokban.

d) Frusztrációs agresszió
Az agressziónak ez a fajtája a leggyakoribb a modern társadalmakban és részben át
fedi az előzőeket. Ha egy kisgyermeket megakadályoznak valamilyen cél elérésében, ha
fájdalmat okoznak neki vagy valamit elvesznek tőle, azonnal spontán agressziós csele
kedettel válaszol. A szocializáció során azután sokféle módját tanulja meg annak, hogy
viselkedését ilyen helyzetekben fékezze, szabályozza, mégis az efféle agresszió a
leggyakoribb még felnőtt korban is.

e) Explorációs agresszió
Az explorációs agresszió egy csoport új tagját segíti a rangsorba történő beilleszke
désben, vagy egy új szabályrendszer kialakításában. Az új csoporttag „próbálgatja” az
aktivitás lehetőségeit és korlátait a csoportban. Kivel mit lehet csinálni? Meddig lehet re
torzió nélkül elmenni? Ha próbálkozásai megfelelő válasz nélkül maradnak, az explorá
ciós aktivitás növekszik. (17) Különösen jól megfigyelhető ez gyermekeknél, de felnőt
teknél is, ha új csoportba kerülnek.

f) Szülői agresszió
Ugyanúgy mint az állatoknál, az utódok gondozása esetenként megkívánja a fegyel
mezést. A szülői agresszió a gyerekek, a fiatalkorúak viselkedésének befolyásolására
irányul.

g) Nevelői agresszió
Bonyolult, csak az emberre jellemző agressziós forma. Olyan helyzetekben alakul ki,
amelyekben valakit - lehet az felnőtt vagy gyerek - valamilyen bonyolultabb viselkedésre
kell tanítani: például az iskolában, munkahelyen vagy a katonaságnál. A tanítási folyamat
akkor a leghatékonyabb, ha a tanár, előadó, tiszt személye dominál a tanulók felett. Ennek
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a viszonynak a kialakulását célozza a nevelői agresszió, amely megnyilvánulhat egysze
rű leintésben, kioktatásban, de az újoncok fegyelmezésében is.

h) Normatív vagy morális agresszió
Szintén csak az emberre jellemző viselkedés. Célja az, hogy a csoport normáit a ta
gokkal elfogadtassa. A mindennapi életünkben számtalan jelét figyelhetjük meg ennek
az agressziós formának. Egy iskolai osztály, munkahelyi csoport, vallási közösség vagy
politikai csoportosulás tagjai gyakran lépnek fel aggresszíven olyan társaikkal szemben,
akik az elfogadott viselkedési szabályoktól, szokásoktól, elvektől, normáktól eltérnek. A
morális agresszió hátterében az embernek az a rendkívül fontos és jellemző tulajdonsá
ga áll, hogy erősen kötődik csoportjához és minden csoporton kívülivel szemben áll.
Az emberi agresszió formái igen változatosak. A legegyszerűbb, az állati agressziós
formákhoz legközelebb álló viselkedéstípusok a gyermekek viselkedésében fordulnak
elő a legtisztábban. A fenyegető vagy támadó személy felegyenesedett testtartást vesz
fel, kezét felemeli, gyakran ökölbe szorítja. E jól látható gesztusokat az idegrendszer
vészreakciói kísérik. Kitágul a pupilla, felgyorsul a szívverés és a légzés, adrenalin kerül
a vérbe, a szervezet mintegy harcra készen áll. A fenyegető testtartást gyorsan követheti
a támadás: ütés, rúgás, harapás, birkózás formájában. A felnőttek vitái sokkal ritkábban
fajulnak valódi támadássá, de ha ez mégis megtörténik, akkor igen heves lehet. A feldü
hödött, agresszív ember a másik életét is képes kioltani.
Jellegzetes emberi agresszió a tárgyakkal való fenyegetés vagy a tárgyakkal történő
harc.
Ahogyan az állatvilágban, úgy az embernél is kifejlőditek az agresszív viselkedés ritualizált formái, és voltaképpen ezek a leggyakoribbak. A nyelvöltés, köpés, a pucér fenék
vagy a nemi szervek mutogatása, mind agresszív és nemcsak az archaikus társada
lmakban gyakori fenyegetés.
A normatív agressziót gyakran kíséri a csúfolódó viselkedés is. A csoport eltérő visel
kedésű vagy formájú (öltözködésű, színű) tagját - sokszor testi hibás embert is - ag
resszív viselkedésformákkal közösítenek ki.
Minden kultúrában gyakori a férfi nemiszervekre utaló fallikus fenyegetés.
A verbális agresszió sajátos emberi tulajdonság. Általában enyhébb, ritualizálódott ag
ressziós formának számít, és gyakran megelőzi a gesztusokat vagy a fizikai támadást.
A verbális agresszió nagyon jellegzetes nyelvi fordulatokkal él. Ha ezeket áttekintjük, pon
tosan felismerhetjük mögöttük az emberi agressziónak az előbbiekben felsorolt fajtáit. A
legegyszerűbb verbális forma csupán nyelvi jelzése az agressziós aktusnak: „megver
lek” , „kinyírlak”" stb. Gyakori a szexuális töltetű, többnyire a vérfertőzési tabu megsérté
sére felhívó verbális utasítás. Igen összetett a szociális hierarchiával, dominanciával és
a csoportnormákkal kapcsolatos verbális agresszió. Ilyenek a fizikai vagy mentális sérü
lésre utaló megjegyzések: például „nyomorult”, „süket”, „idióta”, „hülye”, vagy a szociális
deviancia említése: például „gyáva”, „kurva”, „koldus”. Egyértelműen dominanciát fejez
nek ki a különféle „nyald ki...”, „kapd be..." kezdetű felszólítások. Ugyancsak dominanci
ával kapcsolatos néhány jellegzetes állat emlegetése, mint a „marha”, az „ökör”, a „disz
nó” stb.
Egyes állatoknál jellegzetes mozdulatok szolgálnak az agresszió lecsillapítására,
amelyek gyorsan és biztosan oltják ki a támadó fajtárs agresszióját. Az embernél ilyen
egyértelmű viselkedésforma nem mutatható ki, de csillapítja az agressziót a mosoly, a
sírás, a panaszkodás, a fej lehajtása és a szubmisszió más hasonló látható jelei. Általá
ban hatékony eszköze az agresszió leszerelésének a gyerekes viselkedés. Jellegzete
sen emberi csillapítóeszköz a tárgyak, főként az élelem megosztása. Már másfél-két éves
gyermekeket megfigyelve is észlelték, hogy milyen hatékonyan fékezi meg a társak ag
resszióját, ha a megtámadott valamilyen tárgyat nyújt át a támadónak. Erre utalnak az
olyan régi népszokások, hogy az idegent kenyérrel és sóval kínálják.
Ismert egy olyan agresszióelhárítási forma is, amely a már meglévő szociális kötődés
megszakításának kilátásba helyezésével igyekszik az agressziót csillapítani. Gyerme
keknél rendszerint akkor jelentkezik, ha a gyengébb féltől valamit el akar venni a társa.
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Az agresszió elhárítása olyan viselkedésmintázattal (a faj elfordítása, a szemkontaktus
megszakítása stb.) történik, ami szubmisszív és a kapcsolat megszakítására utal, ez ese
tenként verbálisán is ismétlődik (nem játszom veled, nem szeretlek stb.). Az esetek egy
részében, ha a kötődés már kialakult és erős, ez elegendő az agresszió elhárítására.
Felnőtteknél hasonlóan.
Rendkívül fontos fajspecifikus jellegzetessége az emberi agressziónak az a tény, hogy
a tanulás és a kultúra igen nagy mértékben meghatározza gyakoriságát és formáját. Az
etnográfusok a mai társadalmak közül a délamerikai yanomamókét tartják a legagresszívebbnek. A kis yanomamo csoportok vadászatból élnek, és folyamatosan harcol
nak egymás ellen. A yanomamo harcos vad, kegyetlen és agresszív. Ezzel szemben a
bushmanok igen szelíd nép, közöttük gyilkosság ritkán történik, a személyes érintkezés
során udvariasak, ritkán agresszívek. Eibl-Eibesfeldt a két társadalomban élő gyermekek
viselkedését és nevelési körülményeit hasonlította össze. (18) A yanomamo anyák és
apák arra tanítják gyermekeiket, hogy mindenfajta sérelmet azonnal toroljanak meg.
Időnként összehívják a játszó gyerekeket és hangos biztatással egymás megtámadásá
ra, verekedésre késztetik őket. A kicsik eleinte sírnak, ezeket kinevetik, megszégyenítik.
A szülők biztatására, meg azért, hogy a megalázó helyzetet elkerüljék, egyre aktívabban
verekszenek kézzel, lábbal, harapásokkal, botokkal. A rendkívül fogékony szocializációs
periódusban a gyermek megtanulja tűrni a fájdalmat, és megtanul bizonyos agreszív vi
selkedésmintákat. A buzdítás, dicséret révén az agresszív viselkedés a legfontosabb ér
tékmérővé válik számára.
A bushman társadalomban a szülők éppen ellenkezőleg viselkednek. A verekedő gye
rekeket szétválasztják, megfeddik, kibékülésre biztatják, így az együttműködő, engedékeny
viselkedésmintázat válik számukra értékessé. Természetesen mindkét viselkedésforma ki
fejlődésének megvan a maga társadalomtörténeti gyökere. A vadász yanomamók a brazil
őserdőkben nagy populációs nyomás alatt élnek, szűkösek az őserdőben a kihasználható
erőforrások. A bushmanok is szegényes területen élnek, de a népesség ritka, és csak a kö
zös tevékenységet kívánó növényápolással tudják magukat fenntartani.
E két szélsőséges példa azt mutatja, hogy az agresszió egyes formái, gyakorisága,
megjelenési módja tanult viselkedési mintázatokon alapszik, bár biológiai tényezői mind
két esetben egyformán adottak.

Csoportos agresszió és háború
Az emberi agresszió tanulmányozásának első periódusaiban gyakran keverték össze
a biológiai és a csoportos agresszió (háború) fogalmát. Az ember biológiai agressziója
a legtöbb esetben valamilyen személyes előny megszerzésére irányul, a megtámadott
vagy megfenyegetett személy eltávolítása vagy szociális lefokozása és engedelmesség
re kényszerítése révén. Az agresszor igen ritkán kívánja ellenfelét megölni vagy javait
tönkretenni, ez csak az agresszió szélsőséges formáiban fordul elő. A csoportos ag
resszió viszont mindig egy szervezett csoport vagy társadalom aktivitása egy másik cso
port vagy társadalom ellen, ezközei mindig destruktívak, az ellenség életét igyekeznek
kioltani, javait megszerezni vagy tönkretenni. A személyes agresszió esetében a fenye
getést, a támadást meghatározott fiziológiai állapotváltozások kisérik, az agresszor sok
szor dühös, haragszik a megtámadottra. A háborúban ez ritkán van igy. A háború olyan
csoportos akció, amelyet előre megterveznek, és a kulturális evolúció terméke. Tényezői
olyan emberi diszpozíciók, mint az agresszív emocionalitás, készség a csoport védelmé
re, dominancia, territorialitás, készség az idegenek ellenséges intencióira azonnal foko
zottabb mértékben válaszolni stb. A háborút szisztematikus tervezés, vezetőség, dest
ruktív fegyverek, az ellenség előre történő megjelölése és dehumanizálása, valamint
ideológiai indoktrináció jellemzi.
A háborúk keletkezésének számos szociobiológiai elmélete is van, amelyek a külön
böző szelekciós típusokkal az individuális, a rokon- és csoportszelekció mechanizmusa
ival igyekeznek a háborúk kialakulását megmagyarázni. (19) Az erőforrás kompetíció el
mélet egyszerű individuális szelekciós elvet használ. (20) Ha a populáció növekedés el
érte az egyensúlyi állapotot, újabb versenytársak megjelenése az adott területen egyen
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letesen csökkenti mindenki individuális fitneszét. A deffenziv agresszió ezért - akár ge
netikai, akár kulturális - individuális fitneszt növel. Ez persze csoportszelekcióhoz is ve
zethet, tovább növelve az agresszivitást fokozó gének elterjedését. A brazíliai mundurucu
indiánok példáján ez a modell jól szemléltethető. (21) A mundurucu törzsek tagjai általá
ban agresszívek az idegenekkel szemben. Aki nem a törzshöz tartozik az ellenség; az
emberi ellenséget és a vadászni való állatot azonos szó jelöli: „a pariwat” (nem mundu
rucu) - ezzel a szóval jelölik a tapirt és a pekarit is. 1850 körül az egész populáció kb.
5000-es létszámú volt, a falvak 200 lakos körüliek. A populáció növekedését a brazil őser
dők alacsony fehérjeprodukciója határozta meg. A törzsek életében a vadászható vad a
legfontosabb. A hiedelemvilágban szellemi „anyák” léteznek, amelyek általában jóindulatúak, de ha valaki oktalanul pusztítja az állatokat, megbüntetik. Péládul ha valaki hagyja
elrothadni a lenyúzott állat húsát. A vadászat kooperatív, és a húst a családok között egy
forma mértékben osztják el. A férfiak legfontosabb feladata a vadászat mellett a más
törzsbeliek fejének gyűjtése. A fejvadászat egyidejűleg szexuális önmegtartóztatást kiván. Rajtaütésekben, nagy csoportokban folytatják a fejvadászatokat. Az öregek tanácsa
és a törzsfőnök határozza meg az alkalmas időt a rajtaütésre. A nők és a férfiak feje egy
formán értékes. Nem tartanak territóriumhatárokat.
Az offenzív agresszióra a maorik szolgátatnak példát. A társadalom egyensúlyi álla
potban is folytathatja növekedését, akkor, ha területet vagy erőforrást szerez. (22)
Békés társadalmak: ha a táplálékforrások erősen fluktuálnak, kiszámíthatatlanok, ál
talában nem fejlődik ki a csoportok között háború. Példa erre az eszkimók (23) és a bushmanok (24) társadalmai. Ugyancsak nincs háború akkor, ha a csoportok között erős specializáció jelenik meg. A columbiai tukano indiánok egyes csoportjai, halászatra, vadá
szatra, kertészetre szakosodtak, eladásra készítenek tárgyakat, és nem háborúznak.
(25) A maláj sémáik erdőégető-kertész kultúrát űznek, ha problémáik támadnak, odébbállnak. Nagyon békések, még kompetitív játékokat sem játszanak. (26)

Rangsor
Az állati csoportokban a rangsor kialakulása rendkívül fontos eszköze az erőforrások
elosztásának. A rangsor kialakítására, elfogadására az embernek is biológiai készsége
van. (27) Megfigyelések szerint az újonnan alakuló emberi csoportokban (gyermektábor,
alkalmi csoport) a dominanciarend kb. 1 óra alatt kialakul. (28)
Gyermekcsoportokban a rangsorban elöl lévő gyermekek a majmoknál is ismert mó
don a „figyelem fókuszában" vannak. (29) Ezek a gyerekek indítják el a játékokat, köz
beavatkoznak a vitákban, támogatják a gyengébbet, és pátyolgatják azokat, akik rosszul
érzik magukat. Továbbá az alacsonyabb rangúak megközelítik őket, segítséget kérnek
tőlük, beszélnek hozzájuk, tárgyakat mutogatnak nekik. (30) Ha a rangbeli pozíció vitatott,
a barátok támogatják egymást, normális stabil esetben a rangelsők a gyengébbeket se
gítik. A csimpánzokhoz hasonlóan. Jól kimutatható a közfigyelem felkeltésére irányuló
tendencia, pózolás, verbális kommunikáció, öltözködés stb. segítségével. (31)
A félelem elősegíti a szubordinációra való hajlamot és aktiválja az infantilis viselkedési
struktúrákat (lásd: személyiségleépülések katonaságnál, börtönökben stb.). Az engedel
messég evolúciós eredete az anya-gyeremek viszonyra vezethető vissza, (32) és bizo
nyos jegyei ennek a viszonynak megmaradnak a felnőttkorban is. A pozíció utáni vágyó
dás alapvető biológiai tulajdonsága fajunknak, (33) és egyben veszélyes tulajdonság, is
mert funkcionálisan nyitott, nincs felső határa. A pozició utáni vágyat ellensúlyozza a jól
megfigyelhető szociális szubmisszióra való készség. (34) Ugyancsak a szubordinációval
kapcsolatos az az emberi tulajdonság, amely jól szerveződött csoportokban figyelhető
meg és amelyet a humánetológusok értékpolarizációs készség és vakhit néven emle
getnek, (35) amely abban nyilvánul meg, hogy a csoport tagjai a csoport normáit, értékeit
leiró hiedelmeket, mítoszokat igen könnyen és kritika nélkül elfogadják, s ugyancsak el
fogadnak egyfajta értékpolarizációt, amely szerint minden, amit a csoport vagy annak
tagjai tesznek, helyes és igazságos, míg a külső egyének vagy csoportok megítélésa
egyértelműen negativ.
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Az ember diszpozíciója a rangsor elfogadására a főemlős genetikai örökségén alapul.
Az engedelmesség és az alávetési készség éppen úgy veleszületett tulajdonsága az em
bernek, mint a rangért folytatott küzdelem. A két tendencia együtt formálja az emberi cso
portok funkcionális kapcsolatrendszerét. Az emberi rangsor dinamikus és differenciált,
ez utóbbi lényeges különbség az állatokkal szemben. Azt jelenti, hogy ugyanabban a cso
portban különböző rangsorok létezhetnek egymás melletti, a hozzáértés különböző kö
reiben. Tehát egy falusi közösségben valaki lehet a méhészek rangsorában a legelső, de
van legelső a tehéntartók között is stb. Ugyancsak az emberi csoportokra jellemző, hogy
a rangsor kialakításának nem az egyetlen módja az agresszió, hanem lényeges szerepet
játszanak benne a vezetési kvalitások. Aki jobban tud konfliktusokat megoldani, csoport
tevékenységet kezdeményezni, összetartani a csoportot, vezetni képes a csoportot bi
zonyos akciókban stb., az kerül előkelőbb helyre a rangsorban. A vezetői tulajdonságok
szerepe már az óvodákban is megfigyelhető. A törzsi csoporttársadalmakban a gyermek
ek kevert életkorú csoportokban nőttek fel és ez nagyon fontos tanulási lehetőséget adott
arra is, hogy valaki vezetett, illetve vezető legyen.

Szabálykövetés
Sokat vizsgálták az állatok és az ember taníthatóságát, és kitűnt, hogy a legfejlettebb
állatokat és az embert a tanulóképesség egy különleges fajtája választja el egymástól.
Az állatok is könnyen megtanulnak jeleket, időpontokat, könnyen társítják a jeleket ese
ményekkel, következményekkel stb. Azonban csak az ember képes bonyolult szabályo
kat megtanulni és követni. Az emberszabású majmok nyelvtanítási kísérleteiből kitűnt,
hogy egy csimpánz vagy gorilla könnyen elsajátít néhány száz jelből álló „szókészletet”,
megfelelő értelemben használja is ezeket a jeleket, de képtelen a szavak, jelek sorrend
jére, egymással való kapcsolatára vonatkozó szabályokat megtanulni. Vagyis az állati el
me nem képes például nyelvtani szabályok elsajátítására. (36)
Az ember faji jellegzetessége a rendkívül fejlett szabálykövető viselkedés, amelyet
egyetlen más fajban sem találunk meg. Az emberi csoport tagjai hajlandóak bonyolult
előírások szerint cselekedni, ha ezek az előírások elfogadott vezetőktől származnak. Az
előírások követése tulajdonképpen egyfajta ritualizált szubmisszív viselkedés. Az állati
csoportokban a szociális rangsor szabja meg, hogy egy adott helyzetben az egyed ho
gyan viselkedjék. Az embernél is fontos szerepe van ennek, de alkalmanként a rangsort
helyettesítheti az előírás, amit az ember éppen olyan hűségesen követ, mint a közvetlen
feljebbvaló parancsát. A szabálykövető viselkedés kialakulásában két másik viselkedésformának, a nyelvhasználatnak és az eszközhasználatnak is lényeges szerepe volt.
A Homo vonalhoz tartozó fajokban a szerszámhasználat valószínűleg legalább 4 millió
éves, de jól értékelhető maradványok csak a Homo habilis esetében vannak. A tárgyak
megmunkálásának bizonyos jellegzetességeiből a nyelv kialakulásának folyamatára
szoktak következtetni. Az első nyelvhasználatra utaló jelek, óvatos becslés alapján, 1,5
millió évesek. A kultikus eszközök, temetési szertartások megjelenése legfeljebb 4000050000 évvel ezelőttre tehető. (37) E két időpont közé szokták tenni a nyelv kialakulásának
periódusát. A tárgykészítés és a nyelvhasználat közötti kapcsolat, valamint a szabálykö
vető viselkedés alapja az emberi agy rekonstrukciós képessége. (38)
Ezen a tulajdonságon azt értjük, hogy az érzékszerveken keresztül felfogott helyzetet
agyunk képes elemezni, részekre bontani, majd az elemzés során kapott részekből ké
pes új struktúrákat, új egészet létrehozni. Az ember a rekonstrukció segítségével képes
a külső világ jelenségeit térben és időben áthelyezni, viszonylatokat megfordítani, oksági
kapcsolatokat felismerni és új kapcsolatokat megtervezni. A rekonstrukciós képesség
megnyilvánul a gondolkodásban, mint ezt az állati agy modellezőképességének megbe
szélésekor bemutattuk, de megnyilvánul a nyelvhasználatban és a tárgykészítésben, va
lamint a csoport szerkezetének kialakításában is, amelynek legfőbb eszköze a szabály
követés. A rekonstrukció segítségével az ember a környezet és csoportja lingvisztikái,
nyelvi modelljeit hozza létre, működteti és analizálja ezeket, és az analízis eredményeit
tevékenységének irányítására használja. Az emberi tevékenységet irányító csoportsza
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bályok kizárólag a nyelvi modellekben léteznek, csak ezekben fogalmazhatók meg. A
csoportszrkezet „humanizálása” és a nyelv fejlődése tehát elválaszthatatlanok egymástól.
A tárgyhasználat és az eszközkészítés a rekonstrukciós képesség egy másik megnyil
vánulása. Láttuk, hogy bizonyos állatfajok vonzódása tárgyakhoz, vagy éppen primitív
eszközhasználati formák az állatvilágban is előfordulnak, noha meglehtősen ritka jelen
ségnek tekinthetők. Nem ismerünk viszont olyan emberi kultúrát, amelyet ne jellemezne
legalább néhány tárgy és készített eszköz folyamatos használata. Az ember biológiai tu
lajdonságai közé tartozik, hogy vonzódik a tárgyakhoz. (39) Ezt már a korai gyermekkor
ban is meg lehet figyelni, a szociális tevékenység mellett a gyermek legjellemzőbb akti
vitása a környezet tárgyainak folyamatos vizsgálata. A szabálykövetés és nyelvhasználat
mellett tehát a tárgyakhoz való vonzódás is az ember fajspecifikus tulajdonságának te
kinthető.
A tárgy megmunkálása során ugyanolyan fajta rekonstrukciót végez az ember, mint
amikor beszél. A természetben talált tárgyat egy absztrakt séma alapján bizonyos sza
bályok szerint átalakítja, lapok, élek, bemélyedések kerülnek a tárgyra, funkcionális kap
csolat alakul ki nagyszámú tárgy vagy tárgyak egész csoportja között. A tárgyak új konst
rukciója és funkcionális kapcsolata létrehoz egy mesterséges tárgyi világot, amely éppen
úgy modellje a környezetnek, mint a nyelvi konstrukciók. A nyelvészek és a kultúrantropológusok feltételezik, hogy a nyelvhasználat és a tárgyhasználat között egyfajta izomorfia van a fentiek értelmében és ez az emberi agy rekonstrukciós képességére vezethető
vissza. (40)
A nyelv ennek egyik legnyilvánvalóbb formája. De a szabálykövetés nem korlátozódik
a nyelvre. A rokonsági rendszer voltaképpen meghatározott módon szabályozott szociá
lis vonzódás, a rokoni viszonyok viselkedési szabályokban, szabályok követésében je
lennek meg. A tárgykészítés a tárgyszeretet által aktivált szabálykövetés. A készítő előre
meghatározott szabályok alapján megmunkálja a természeti tárgyat. Elemi megmunká
lásra az állatok is képesek, de képtelenek kicsit is bonyolult szabályrendszerek elsajátí
tására. A szabálykövetés jelentkezik az idea készítésben is. Egy szokás, technika jelemezhető egy leírással, adott szabályok meghatározott rendszerével, vagyis az idea meg
formálása éppan úgy, mint a tárgyé, akár gondolatban, akár viselkedéssel vagy bármilyen
más módon is nyilvánul meg, meghatározott szabályok egymásra következő alkalmazá
sát kívánja. A csoporthoz tartozás ideái, a szülői gondoskodás, a tulajdon, a szabadság
eszméi is meghatározott szabályrendszereknek tekinthetők, nem egyszerű szabályhal
maznak, hanem bonyolult, a szabályelmek között érvényesülő organizációnak. A szülői
gondoskodás ideája tartalmazza mindazokat a viselkedési szabályokat, amelyeket egy
adott kultúrában a szülőnek a gyermekeivel kapcsolatban követnie kell. Ezek részben
apró gondozói technikák, részben olyan szabályok, amelyek érdekekkel kapcsolatos
döntésekre vonatkoznak. A szülői gondoskodás ideája olyan szabályokat is tartalmaz,
amelyek ennek az ideának más ideához való alá- és fölérendeltségi viszonyaira vonat
kozó utasítások: mikor szabad, mikor kell például gyermekemet feláldoznom a csoportért,
a hazáért. A viselkedési szabályokból álló idea akkor működik jól, ha organizációja meg
felelő, nem tartalmaz ellentmondásokat, lehetőleg nincs ellentétben biológiai készteté
sekkel, minden helyzetben egyértelmű döntést tesz lehetővé stb. Vannak olyan ideák is
persze, amelyekben éppen a biológiai késztetések korlátozása fejeződik ki, például a
szexuális magatartással kapcsolatos ideák esetében. Ilyenkor az idea bizonyos mértékig
labilis, a társadalmi változások során gyakran átértékelődik, egyes szabályok kimaradnak
belőle, vagy új szabályok épülnek bele.
A készített tárgyak mindig ideákat fejeznek ki, vagyis szintén felfoghatók szervezett
viselkedési szabályok rendszerének. Gondoljuk csak végig, hogy mennyi szabály érvé
nyesül egy olyan egyszerű tárgy használatánál, mint például az ajtókulcs. Az ajtókulcsot
magammal kell vinnem, ha elmegyek, magammal hoznom, ha hazatérek. Meghatározott
módon kell tartanom, ha az ajtót ki akarom nyitni, meghatározott műveleteket kell elvé
geznem, hogy az ajtót kinyissam. Külön szabályok vonatkoznak arra, hogy a zárban ha
gyom-e vagy elteszem a kulcsot. Ugyancsak bonyolult ideákban fogalmazódik meg a
kulcs fogalma, a tulajdon, zár, jog, illeszkedés stb. De maga a tárgy elkészítése, például
az említett kulcs esetében is, leírható meghatározott szabályok sorozatával. A kulcsöntő
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forma elkészítése, a fémkészítés, az öntés, a további megmunkálás során a készítő meg
határozott szabályokat követ, ezek eredménye a használati tárgy.
Az ember legalapvetőbb biológiai tulajdonsága a szabálykövetés. Legközelebbi roko
nunkat, a csimpánzt sok mindenre meg lehet tanítani, megfelelő mennyiségű tréninggel
talán még azokra a műveletekre, foglalatosságokra is meg lehetne, amelyeket egy kis
faluban élő emberek végeznek. Ha azonban néhány száz csimpánzt erre megtanítaná
nak és elhelyeznének egy üres faluban, sohasem alakulna ki köztük az emberi közös
ségre jellemző társas élet, mert a csimpánzkolónia képtelen bonyolult szabályrendszer
nek engedelmeskedni. Az egyedek, ha éhesek, mindenáron megszerzik az élelmet, sze
xuális vágyaikat is azonnal és erőszakosan elégítik ki. Egy ember sokszor éhen hal, de
nem nyúl az üzleletekben található bőséges ételválasztékhoz, ha nincs pénze. Ez egy
állattal soha nem fordulna elő. Az ember számára az elfogadott szabályok követése min
dennél fontosabb. Ha mégis megszegjük a szabályokat, akkor ezt egy jogosabbnak ítélt
szabályrendszer alapján tesszük.
Az emberi kultúrák lényegében a szociális vonzódás és a tárgyszeretet által folyama
tosan működtetett szabályrendszerek hordozói. Ide tartoznak az emberi kapcsolatokra
vonatkozó szabályrendszerek, a tárgyak előállítására, használatára, cseréjére és terme
lésére vonatkozó szabályok, valamint azok a szabályok, amelyek a kultúra egyéb ideái
ban a kultúra keletkezésére, értékeire, működésére, történetére vonatkoznak. A nyelv az
az általános kommunikációs rendszer, amely egyébként maga is szabályrendszer, amely
a kultúrában működő egyes szabályok megformálásában, átadásában közreműködik és
így tükrözi az adott kultúra teljességét.

Kommunikáció és emberi nyelv
Az ember is rendelkezik mindazokkal a nem verbális kommunikációs eszközökkel,
amelyekkel a magasabbrendű emlősök. (41) így képes emocionális állapotok - az öröm,
a meglepetés, a félelem, a szomorúság, a düh, az undor, az érdeklődés, a szégyen kifejezésére. A hangszín, hanglejtés, hangmagasság is hordoz emocionális információt.
Az állati kommunikáció mindig zárt rendszerű, és az üzentek száma általában nem ha
ladja meg a 20-40 közötti értéket. Az emberi arc kb. 150-200 különböző üzenetet képes
kifejezni, (42) ami egyedülálló jelenség az állati kommunikációban.
A nyelv az ember vokalizációján alapszik. Az ember kb. 200 fonéma kiejtésére képes,
és ebből az egyes nyelvek 20-40 tagú csoportokat használnak fel. A csecsemők még
valamennyi fonémát képesek tökéletesen kiejteni, a gügyögés során pontosan ez törté
nik. Az adott nyelvi környezet hatására azonban a gyermek fokozatosan elhagyja gügyö
géséből az anyanyelvétől idegen fonémákat, és csak az adott nyelvre jellemző csoportot
tartja meg. Hat-hét éves kora felé általában fokozatosan elveszíti azt a képességét, hogy
a nem használt fonémákat helyesen kiejtse. A legtöbb felnőtt ember, ha idegen nyelvet
tanul, azt mindig kisebb-nagyobb akcentussal beszéli. A fonémákból összeállítható sza
vak képezik egy-egy nyelv szótárát, amelyet a közös nyelvet beszélők vaamennyien meg
értenek. A szavakat meghatározott nyelvtani szabályok segítségével fűzzük mondatokká.
Itt találjuk meg az előbb említett analógiát az eszközkészítéssel, ahogyan a természetes
tárgyra absztrakt struktúrákat kényszerítünk, és a tárgyakat egymással meghatározott
szabályok szerint sorba állítható funkcionális rendszerbe illesztjük, ugyanúgy járunk el a
szavakkal is. Noha az egyes nyelvekben ezek a szabályok némiképpen különböznek és
a szótár egészen más, mégis kimutatható, hogy az emberi nyelvek a lehetséges infor
máció átvivő rendszerek egy bizonyos osztályát képezik. A gyermek rendkívül gyorsan
tanulja meg anyanyelvét; úgy tűnik, hogy veleszületett fajspecifikus képessége az em
bernek, hogy a környezetében hallott nyelvi kommunikációs aktusok elképesztő töme
géből kielemezze azokat a szabályokat, amelyek szerint az adott nyelv felépül. A gyermek
nem szabályokat tanul, hanem példákat, méghozzá az esetek nagy részében hibás pél
dákat kap, és képes arra, hogy ezek alapján saját maga is nyelvi közléseket alkosson.
Ehhez hasonló tevékenységet az állatvilágban nem ismerünk. Az evolúciós elmélet ki
elégítő magyarázatot képes adni az emberi nyelv megjelenésére a mutációs és szelek
ciós mechanizmusokon keresztül, nincsen szükség kiegészítő magyarázatokra.
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Az emberi nyelv és az állati kommunikáció között több lényegi különbséget mutattak
ki. Ezek a következők:
1.
Az emberi nyelvben a kommunikáció egységei (tekintsük a szavakat egységnek)
szimbolikusak, vagyis a jelek fizikai formájának, valamint jelentésének, információtartal
mának nincsen köze egymáshoz. Egy állat az agresszív indulatot például csak úgy tudja
kifejezni, ha agresszív. Az ember a legnyugodtabb belső állapotában is beszélhet az ag
resszióról. Az emberi nyelv absztrakt kommunikációs forma. Az állati kommunikáció vi
szont analóg tipusú, mert a jelek valamilyen meghatározott fizikai paramétre és az üzenet
között szoros, legtöbbször lineáris kapcsolat van. Megint csak az agresszióról véve a pél
dát, az agresszív állat jeleinek intenzitása és az agresszió foka lineárisan összefügg. Az
emberi szavak vagy mondatok mint jelek és értelmük között semmiféle effajta összefüg
gés nincsen. Természetesen az ember is használja az állati kommunikációs formákat,
ha valaki dühös és ordít, sokszor szinte lényegtelen, hogy mit mond, mert a hang ereje,
tónusa hordozza az információt. Persze a két kommunikációs forma egymást fel is erő
sítheti.
A kommunikációs rendszer „szótára” az állati kommunikációban is kimutatható. Az lé
nyegi különbség viszont, hogy az emberi nyelvben a szótár elemei meghatározott sza
bályok segítségével kombinálhatok és így újabb és újabb üzenetek készíthetők. Elméle
tileg az emberi nyelv segítségével létrehozható üzenetek száma végtelen, ezért a nyelvet
nyitott kommunikációs rendszernek tekintjük. Az állati kommunikációs rendszerekben az
üzenetek száma mindig véges (nem több, mint 15-50), tehát ezek a kommunikációs rend
szerek zártak, noha elvétve kombinációk előfordulnak, mint például a játékra hívó meta
kommunikáció esetében.
A rekonstrukcós képesség termékének tekinthetjük a rokonsági rendszerek számon
tartásának képességét is, amely a szabálykövető viselkedés, a nyelv és a szer
számhasználat mellett az emberi fajnak szintén specifikuma, amelyhez hasonlót ugyan
csak nem találunk az állatvilágban. A rokonsági rendszer mindig egy adott, kulturálisan
meghatározott, felszíni szerkezetben jelenik meg, azaz hogy a rokonságnak hol, milyen
formáját tartják számon, az teljesen kultúrafüggő, de mindenképpen biológiai eredetűnek
tekinthető a vonzódás a rokonsági struktúra kialakításához.
A nyelv kialakulásának legfontosabb következménye az emberi tudat új formájának, a
csoport-, később a társadalmi tudatnak a megjelenése. Az állati agy modellezőképessé
gét tekintjük a tudat ismérvének, és a környezeti modellek bonyolultságában az egyes
fajok nagy mértékben különböznek egymástól. Az állati tudatra mindig jellemző, hogy az
egyedi. Minden egyed a saját tapasztalatai alapján építi fel a maga környezeti modelljét,
és ezek a tapasztalatok, az imitáció meghatározott lehetőségét nem számítva, az egyed
pusztulásával elvesznek. Az ember az egyetlen olyan faj, ahol az egyedi környezetmodellek részben vagy akár teljes egészében az egyik egyedből a másikba átvihetők. Az
átvitel eszköze a nyelv. A nyelvet használó emberi csoportban egy új típusú környezetmodell alakul ki, egyfajta szupermodell, amely lényegében a társadalmi tudat.(43) Ez a
szuupermodell már nemcsak egyetlen egyed tapasztalatain alapszik, hanem egymással
állandó folyamatos kommunikációban - beszélgetésben - lévő egyedek egész csoport
jának a terméke. A legprimitívebb körülmények között élő kultúrákról is kiderült, hogy a
táplálék megszerzésére, a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére fordított átlagos idő
nem haladja meg a heti két-három napot. A fennmaradó időt a legkülönbözőbb kulturális
tevékenységek, de leginkább a beszélgetés tölti ki. A beszélgetések révén az új gene
rációk készen kapják a csoport meglévő szupermodelljét, ezáltal egy-egy aktuális modell
generációk hosszú sorának tapasztalatait hordozza magában. Az új szupermodell dina
mikus, egyedek feletti struktúra, az egyén számára mint szociális realitás jelenik meg.
Ezáltal a környezetmodell függetlenné válik hordozójától, létrejön egy új evolúciós szint,
az emberi kultúra szintje.
Az emberiség további története tulajdonképpen a kultúra evolúciója. A nyelv segítsé
gével az egyedek memóriakomponensei, a különböző koncepciók, átkerülnek egy másik
egyed memóriaterébe. Ez a folyamat lényegi replikáció, másolás. A kulturális evolúciót
már a másolásra alkalmas koncepciók fogják döntő mértékben befolyásolni.(44)
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Néprajz az iskolában
TARJÁN GÁBOR

A nyolcvanas évek végén több oktatási és műelődési intézményben bevezették
a néprajzi, népművészeti, népismereti tantárgyak tanítását. Egyes helyeken különösen a Zsolnai módszerrel dolgozó iskolákban - sikeresen folyik a munka,
máshol viszont kellő szakértelem hiján, nem színvonalas az oktatás, vitatható
szem léletű tankönyveket jelentetnek meg. Mindez arra utal, hogy teljesen megol
datlan a néprajzi ismeretek tanításával foglalkozó szakemberek képzése, amit
egyetemeknek, tanárképző főiskoláknak kellene felvállalniuk. *
1984-ben jelent meg e sorok szerzőjének Mindennapi hagyomány című kötete, amely
néprajzi ismereteket foglalt össze kifejezetten mai alkalmazás számára. A könyv alapgondolata az volt, hogy a népi kultúrában megtalálható az emberi műveltség alaprétegét
alkotó tudásanyag, és ezzel a mai korban is mindenkinek rendelkeznie kellene. A Min
dennapi hagyomány majd egy évtized múltán 12-18 éves tanulók számára választható
tankönyv lett.
A néprajz a hagyományos kultúrában élő társadalmak, rétegek szájhagyományos ta
pasztalataival, kulturális értékeivel foglalkozik. A népi kultúra elsősorban gyakorlati jelle
gű ismereteket tartalmaz, de kiterjed az élet valamennyi területére, szint univerzálisnak
mondható. Ez a műveltséganyag nem darabolódikfel önálló szerkezetű részegységekre,
minden terület szoros kapcsolatban áll egymással, szinkretikus jellegű. A termelés és a
fogyasztás, a természet és a hitvilág, a művészet és a gyakorlati élet egymást feltételezi,
önállóan nem élhet, csak az egész képes autonóm működésre. A hagyománátadás fo
lyamán is a teljesség, az egész kultúra elsajátítása folyik. A népi műveltséget nem lehet
alkotórészenként - tantárgyanként - megtanulni, csak belenevelődve, az egészet meg
ismerve, megélve. A népi kultúrában élő embereket egyfajta alapfokú teljesség jellemzi:
ismerik a növények fejlődését, az állatok szaporodását, a csillagok járását, értenek a ház
építéshez, szerszámkészítéshez, tudnak szőni-fonni, ruhát varrni, ételt készíteni, gyermeket
nvelni. Az élet anyagi oldalán kívül ismerik a közösségi hagyományoskat, a jeles napokat, az
ősök történeteit, meséit, tudnak dalolni, táncolni. Az ismeretek átadásának terepe mindig a
közösség, a népi társadalmakban az önálló tanulás egészen ritka jelenség. Minden műveletségi elem szájról szájra vagy a bemutatás útján terjed és marad fenn hosszú észázadokig.
A modern civilizációban az ismeretátadás szervezett lesz, intézményes formát ölt. A
magánélet intimebb szféráiba is behatol a tömegkommunikáció, egyégesítve az ízlést,
kultúrát, társadalmat. Talán az élet első néhány hónapja marad valamennyire az ismere
tátadás archaikus állapotában. A megszülető gyermek valóban a szájhagyomány útján
sajátítja el az anyanyelvét, tanul meg beszélni: a legalapvetőbb ismereteket közvetlenül
veszi át. A társadalmi kényszer által létrehozott gyermekmegőrző intézmény, a bölcsőde
idejekorán „társadalmasítja” a csecsemőt, nem ad lehetőséget anya és gyermeke kap
csolatának természetes folytatására, harmonikus kibontakoztatására. Az óvodába kerülő
gyermek már érettebb a szocializációra, az ott folyó munka általában eredményesebb,
és sok, hagyományból átmentett elemet tartalmaz. Az iskolába kerülő gyermeknél viszont
egyre fontosabbak lesznek a társadalmi elvárások, és háttérbe szorul az önálló szemé
lyiségfejlődés. Egy rendszer oktatása mindig a fennálló hatalom számára képezi a tanu
lókat, hogy eleget tudjanak tenni a várható feladatoknak, és a társadalom hasznos tag
jaivá váljanak. A célok fontosságát természetsen senki sem vonhatja kétségbe. Az egész
folyamat gördülékenyebbé válhatna, ha az érvényben lévő kultúrával való megismerke
* Részlet a PSZM-nél megjelenő Néprajzi értékek oktatása című szöveggyűjteményből
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dést megelőzné vagy kiegészítené az elődök hagyományanyagának behatóbb megis
merése, a korábbi állapotok újra átélése, megértése.
A gyerek igen korán érdeklődni kezd a dolgok eredete iránt, mi miből készült, ki csi
nálta, milyen volt régen stb. Ha elfojtjuk kíváncsiságát, nem hagyjuk analizálni őt, és csak
kész dolgokkal halmozzuk el, nem fogja megérteni a jelenségek lényegét, a világ műkö
dését, nem lesz kreatív, pusztán csak befogadó.
Az oktatás folyamatában általában elemi formákon keresztül igyekszünk eljutni a bo
nyolultabb szerekezetekig. A matematikában az alapműveletek előzik meg a elsőbb fokú,
bonyolultabb számításokat, a nyelvtanítás hasonlóképpen alapelemekből, lépésről lé
pésre építkezik. A népi kultúra egészében kínálja a műveltség alapformáit, a korábbi idő
szakok eredményeit, tapasztalatait. Miért ne lehetne mindezt a felnövekvő nemzedékkel
behatóbban megismertetni, hogy erre a biztos alapra építkezve sajátítsák el a felsőbb
osztályokban a korszerű műveltséget? Az egyedfejlődés során keresztülmegyünk a
törzsfejlődés korszakain. A kultúrával való megismerkedés folyamán is megfigyelhetünk
hasonlókat: kisgyermek kezdetben öntudatlanul szedi össze a természetben található
tárgyakat - gyűjtöget; később egyre tudatosabban keresgél, s a talált dolgokból készít
eszközöket, játékokat. A kifejezőképesség fejlődésének korai szakaszában az ének, a
tánc, a gesztus, a mozgás még egészen ősi szimbiózisban él együtt. A későbbiekben
differenciálódik, akárcsak a művészetek kialakulásának kezdetén.
A kultúra elsajátításának gyermekkori szakaszaiban tehát megismételjük az emberi
ség fejlődésének fokozatait. Erre az elméletre alapozva végigkövethetőek lennének a
művelődés korszakai, a zsákmányoló-gyűjtögető gazdálkodástól kezdődően egészen a
civilizációig. A népi kultúrában leszűrve találhatók a korábbi korszakok műveltségének
elemei. Természetesen csak az értékek megtanítására kerülne sor, miként a történelemtanításban a jelentős események, személyiségek, forradalmi változások tudatosítása fo
lyik. De miért csak a nagy hadvezérek, jelentős államférfiak tetteivel, költők és zeneszer
zők kiemelkedő műveivel - az elit kultúrával - ismertetjük meg az ifjúságot? Az egyén
számára fontos ismeret, gyakorlati tapasztalat, tudás, bölcsesség a kultúra más régióiban
is összegződtek. Az ismeretlen nép munkája, több ezer éve csiszolódó alkotásai is érté
ket hordozhatnak, mivel csak az maradt fenn a hagyomány rostáján, ami a gyakorlatban
bevált, amit a közösség elfogadott, ami több nemzedék szükségleteinek megfelelt. A ter
mészetben található anyagokból készült tárgyak, ételek, az egyszerű kézművesség ter
mékei, a mondák, mesék, népdalok, a természetismereti megfigyelések stb .-m in d olyan
tudásanyag, amely a huszadik századvég emberének is épülésére szolgálhat.
A népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fontos tapasztalatokkal járhat.
Civilizációnk elvesztette azt a természettel összhangban élő harmóniát, amely a korábbi
korszakokat még jellemezte. A népi kultúra felelevenítése hozzájárulhat a megfelelő vi
szony helyreállításához, ha a természeti jelenségekkel való megismerkedés elég korán
elkezdődik, és a gyermekek életében fontos szerpet kap. A növények, az állatok a gyer
mek érdeklődéséhez nagyon közel állnak, ha ezt megfelelő mederbe tereljük, az élő kör
nyezettel egészséges viszonyt alakítunk ki, ennek felnőttkorban megmarad a hatása. A
környezethez fűződő ökkológiai kapcsolat helyreállítása csak az új nemzedékek nevelé
sével érhető el. A hagományos népi gazdálkodás számtalan példát kinál erre iskolakert
kialakításával, állatneveléssel stb.
A környezetünkhöz fűződő viszonyon kívül a történelemhez, a nemzethez való tarto
zást is alakíthatjuk a néprajzi ismeretek segítségével. A helyi hagyományok, a múlt tisz
telete, a kötődés a szülőföldhöz erősebbé válik, ha a gyermek megismeri és megszereti
szűkebb környezetének történelmi emlékeit, a nevezetes események helyszínét, a híres
sírhelyeket, a település határában álló öreg fákat, forrásokat, a tájhoz fűződő eredetmon
dákat stb. Hiányosak ismereteink saját múltunkról, ezért gyengül az identitástudat. Amit
Győrffy István irt 1939-ben, az ma is jellemzi a történelemtanítást: „Jobban ismerjük az
ógörögök életét, mint a magyar parasztét.”
Gyakran felmerülő kérdés, hogy a városi gyerkeket hogyan lehet a helyi hagyományok
hoz kötni, hiszen az ő környezetükben ezek ismeretlen dolgok. Válaszul felhozható, hogy
kisebb városainknak van tájhoz köthető folklórja, amit érdemes felkutatni. A nagyobb vá
rosokban a hagyomány nehezebben érhető tetten, bár az egyes kerületek emlékei is ér
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dekesek lehetnek. Más megoldás is elképzelhető. Példa van már rá, hogy városi iskola
szünidei táborhelyét nem üdülőhelyen, hanem az ország valamely ismeretlen vidékén
választja. A „nyári szállásion a gyerkeke megismerkednek a településsel, a környékkel,
a helybeli iskolásokkal. A kapcsolat mindkét fél számára gyümölcsözővé válhat.
A népi műveltségen belül az anyanyelv mellett a népművészet fejezi ki legtisztábban
népünk szemléletét, az alkotásokban összegződő alkotóerejét. Nem alap nélkül állítják
sokan, hogy a népi tárgyi világban egyfajta „vizuális anyanyelv” fedezhető fel. Ezt a képi
ABC-t meg kellene ismernünk, hogy környezetünk formálásában ne csak idegen model
lek másolására kényszerüljünk, hanem önálló, sajátosságainkat hordozó világot teremt
sünk. Ha az anyanyelv mellett vizuális értékeinket is továbbadjuk utódainknak, annak a
jövőben eredménye lesz.
A népi műveltségkincs megismeretetésének módját az egyes korosztályoknál a fejlett
ségi szintnek megfelelően kell kialakítani. Elképzelhető, hogy az oktatás folyam atá
ban egyes témakörök többször előkerülnek, más és más rendszerbe ágyazódva. A
munkát tanácsos óvodás korban elkezdeni. A gyermekek lélektanilag ekkor még kö
zel állnak egyfajta ősi ösztönvilághoz, amely a folklór régi rétegére emlékeztet, de
elég érettek már ahhoz, hogy közösségi munka (játék!) keretében számos ismeretet
magukba szívjanak, későbbi tevékenységeiket megalapozzák, és érzelmileg közel
kerüljenek elődeik világához.
A 3-6 éves korosztályoknál főleg az anyagokra kellene helyezni a hangsúlyt, mivel eb
ben az időszakan az érzékelő, látó, tapintó, ízlelő tapasztalatoknak döntő szerepük van.
A természetes anyagokkal való beható megismerkedés meghatárohatja az egész sze
mélyiség szemléletének későbbi alakulását. Óvodáskorban emellett nagy jelentősége
van az utánzásnak. A gyerkek szívesen bújnak más bőrébe, nemcsak a felnőttek és a
gyermektársak szokásait, mozdulatait utánozzák, hanem az állatokat, növényeket is. Me
sék, szokások, játékok megjelenítésével, bábozással a kifejezőképesség eredményesen
fejleszthető ebben az életkorban.
A kisiskolásoknál, a 6-10 éveseknél az idő dimenziója lép előtérbe. A gyerkek megfi
gyelik a napok, az évszakok, a természet periódusos változásait, és eszerint igyekeznek
elrendezni a világot. Az ismeretanyagot legcélszerűbb erre a fonalra felfűzni. Az esztendő
néprajza - a hétköznapok és ünnepek váltakozása, a természettel összhangban alakuló
munkafolyamatok és szabadidős tevékenységek bőven kínálnak tanulmányozni és ki
próbálni, eljátszani való feladatot. A néprajzi ismeretken keresztül az iskolaév menetét a
természet rendjéhez lehetne közeliteni.
A 10-14 éves korcsoportban az önálló személyiségfejlődés válik meghatározóvá. Eb
ben az életkorban a gyermek többet foglalkozik saját magával, fizikai megjelenésével,
ruházatával, környezetével, s itt is előtérbe kerül a tér dimenziója. Az időszakra jellemző
korosztályi csoportok, a „bandák” saját zugot, önálló hajlékot keresnek maguknak - igye
keznek szuverén teret kihasítani a világból -, ahol megvalósíthatják saját elképzelésük
szerinti mikrokozmoszukat. Ehhez a feladathoz számtalan hasznos elemmel szolgálhat
a népi tapasztalat, a kunyhóépítéstől a bocskorkészítésen át a gyöngyfűzésig.
A középiskolások szemlélete, világról alkotott képe már nem olyan egységes, átfogó,
mint az előző korosztályé. A hangsúly a részekre helyeződik, a specializálódásra, a vá
lasztott érdeklődési kör mind behatóbb megismerésére. A népi kultúra egységes világa
ehhez már szűknek bizonyul, keveset mond. Az egyén kulturálisan is kinövi a gyermek
ruhát, a jelen tágasabb világa, konkrétabb ismeretei felé fordul. A gyermekkorban elsa
játított mély gyökerű tudásanyag biztos alapul szolgál a tájékozódásban. A népi kultúrával
való kapcsolat sem szűnik meg feltétlenül. Egy-egy részterületen, mesterségben vagy
művészeti ágban való elmélyülésre jól felhasználható ez az időszak. A fiatalok ilyenkor
vágyódnak távoli vidékekre, más kultúrák megismerésére. Ezen utak eredményessége
azon is múlik, hogy milyen municióval láttuk el őket.
Mindezek után villantsunk fel a népi műveletségből néhány területet, amelyek alkal
masak az oktatásban való felhasználásra, amelyek ma is értéket hordoznak, és kultúránk
alapkövét jelentik.
A néphagyomány természetismereti tapasztalatait kell először említeni, amelyeket a
természetrajzi tárgyak oktatásában lehet hasznosítani. Ilyen példásul az égitestekkel fog
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lalkozó tudásanyag, a csillagászati ismeretek, amelyek igen korán felkeltették az embe
rek érdeklődését. Számtalan monda, mítosz tanúskodik erről. Ha ezeket felhasználjuk az
oktatásban, minden bizonnyal közelebb tudjuk hozni az anyagot a gyermekekhez, ha
marabb megértik, és el tudják magukat helyezni a világban. Ehhez kapcsolódik a termé
szet körforgása, az időmérés, az évkör, valamint a kalendáriumi ismeretek, amelyekre
végül is az egész iskolai oktatás épül. A hátköznapok-ünnepnapok rendjét a népszoká
sok felelevenítésével lehet színesíteni. A természeti jelenségek, a növények, állatok meg
figyelésével nemcsak az iskolai anyagot tehetjük szemléletesebbé, hanem például az
időjárásra vonatkozó ismeretket is bővíthetjük. A népi időjóslások általában hosszú évek
természetmegfigyelésén alapulnak.
A téma kapcsán szót kell ejteni a valós, a tudomány által igazolt, és a téves, babonás
feltevésekről. A népi ismeretanyag ilyet is, olyat is tartalmaz. A tudomány is sok tévedésen
keresztül jutott el az eredményekig. A népi kultúra őrzi a korábbi tapasztalatok emlékeit.
A mi feladtunk, hogy válogassunk belőlük. Ha lehetőség adódik, minden témakörnél így itt is - próbálkozni kell a gyűjtéssel, idős emberek tapasztalatainak beszerzésével.
A természetismeret átvezet egy másik témakör, a gyűjtögetés területére. Erre legtöbb
lehetőség a környezetismeret, az iskolai kirándulások és a nyári táborozások keretében
adódik. A környező természet még ma is számtalan hasznosítható terményt, bogyót, ás
ványt, madártollat stb. kinál. Az egyes évszakokban rendszeressé lehetne tenni a kéz
műves foglalkozásoknál használt nyersanyagok begyűjtését (bodza, nád, sás, gyékény,
fűzvessző stb.). Milyen jó lenne, ha ezek a gyűjtögetett természetes anyagok kiszorítanák
az iskolából a sok műanyag hulladékot, a flakonokat és egyebeket. A hagyományos népi
kultúrában a gyermekjátékok többsége ilyen, másra nem használt anyagból készült (csut
kababa, csontcsikó, vesszőcsörgő, bogáncsbútor stb.).
A gyűjtögetés során a természetismeret tudatosul, új elemekkel egészülhet ki. Az évkör
minden időszakban újabb és újabb kincsekkel szolgál a gyermekek számára. A gyűjtö
gető utak folyamán szorosabbá válik a természettel való kapcsolat, végső soron az öko
lógiai szemlélet erősödik.
A nyári táborozás lehtőséget kínálhat a pákász életmód kipróbálására. Még akad ha
zánkban néhány terület, ahol a vizi vagy az erdei életforma megvalósítható. Nádkunyhó
ban lakva, kéregedényből málnázva, a tűz mellett halat sütbe eltöltött hetek emléke életre
szóló lehet.
A népi gazdálkodás egyes területeinek gyakorlására iskolai keretben elég kevés lehe
tőség adódhat. A halászat, vadászat, méhészet megismerése legfeljebb alkalmi jellegű
lehet, a hagyományos eljárások nagyrészt kivesztek. Ezek legfeljebb elméleti, múzeumi
anyagként kerülhetnek az oktatásba, eleink életformájának illusztrációjaként.
Az állattartás megismerésére, az állatok gondozására nem sok alkalom kínálkozik a
jelenlegi körülmények között. Az állatok irányti vonzalom a gyermekeknél igen korán je 
lentkezik, egyes esetekben egészen „totemisztikus” jelleget ölt. Erre a kapcsolatra ala
pozva számos ismeretet át lehet adni, készséget lehet kialakítani. Az állatok gondozása,
sorsukért érzett felelősségvállalás során a gyermek erkölcsi érzéke is formálódik, alakul.
Sok családban, városi körülmények között is tartanak kutyát. Ha lehehetőség van rá, az
iskolában is próbálkozni kell iskolai állatkert létesítésével, ahol kis hasonállatok tenyész
tése folyhat.
A tananyagból nem maradhat ki a régi tájfajták, az egykori tartásmód, a pásztorélet
ísmeretetése. Az anyagot néprajzi filmek illusztrálhatják. A pásztorkodás tárgi anyagával
való ismerkedés, múzeumlátogatás után kézműves foglalkozások (faragás, bőrözés,
csont- és szarumunka) keretében folytatódhat.
A felső tagozaton vagy a középiskolában legalább egy alkalommal el kell jutni a szilajpásztorkodás ősi területeire: Bugacra vagy a Hortobágyra.
A növénytermesztés gyakorlására számtalan lehetőség nyílik a vidéki iskolákban, de
városi körülmények között is létesíthető iskolakert, amelyre számos példát lehet találni.
Elsősorban olyan növények termesztésére gondolhatunk, amelyek nyersanyagként fel
használhatok valamilyen tevékenységre. A konyhakerti veteményeken túl szóba jöhetnek
a gyógy-, fűszer- és fetőnövények, a kobak- és lopótökfajták, a termesztésből kiszorult
gyümölcsfák, valamint a len, a kender, a cirok stb. A növények gondozása, ápolása a
legjobb biológiai tanulmány.
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Az építkezés tanulmányozására az elméleti munkán túl jó lehetőség a helyben talál
ható anyagokból (nád, vessző, lomb, husáng stb.) közös hajlék építése. A néprajzi szakirodalom számos primitív hajlékot, enyhelyet, kunyhót, pásztorépítményt említ, amelyek
könnyen felépíthetők. Erre is a nyár adja a legtöbb lehetőséget. A sövényfonástól a vályosvetésig számtalan építési technikát ki lehetne próbálni. Komolyabb szaktudást igé
nyel nomád eleink hajléka, a jurta megépítése. Ha egy iskola néhány szakemberrel
összefogna, közösen elkészíthetnék a favázat és a borításul szolgáló nemezlapokat. Az
iskolai táborozás vagy jelentősebb ünnep, jeles nap adhatna alkalmat a jurtaállításra. Az
egykori környezet felidézése a történeti tudat erősítéséhez jelentősen hozzájárulna.
A népi építészetet még számos településen, a helyszínen lehet tanulmányozni. Nép
rajzi értéket képviselő épületeink száma napról napra csökken. Ha a városi iskolák felfe
deznék maguknak az általában eldugott vidéken lévő elhagyott épületeket, a helyi önkormányzattal összefogva felújíthatnák, hasznosíthatnák, és ezzel megmenthetnék eze
ket a nemzeti értékeket képviselő épületeket. Szerencsére már erre is láthatunk példákat.
A már működő tájházak, népi műemlékek gyakran kerülnek elhanyagolt állapotba, mi
vel kevés a fenntartásra szánt keret, és nincs megfelelő gondozója, gazdája és programja
e létesítményeknek. A helyi vagy a közelben működő iskoláknak, oktatási intézmények
nek fel kellene vállalniuk ezek működtetését, életben tartását. így mindkét fél csak nyer
hetne, a tájház gazdát kapna, az iskola pedig helyet és lehetőséget a hagyományok foly
tatására.
Az emberi kultúra a tűz megszelídítésével kezdődött. A tűzzel kapcsolatos ismertek
(tűzgerjesztés, tűzgyújtás, tűzhelykészítés stb.) a legalapvetőbbek közé kell, hogy tar
tozzanak. Az őselemekhez az ember öntudtlan tisztelettel viszonyul. A mai életformában
kevés lehetőség nyílik a velük való szembesülésre. Ezért kell a nevelési folyamatba be
építeni a kultúra őskoráig visszavezető tevékenységeket.
A tűzhelyépítésre, kemenceépítésre az iskola területén is sort keríthetünk, de ez lehet
nyári tábor feladata is.
Ha az iskolát közelíteni akarjuk az élethez, a táplálékkészítés és a táplálkozás egy
szerű formáinak oktatásáról sem mondhatunk le. Evvel talán csökkenthető volna a min
den tárén tapsztalható „fogyasztói” szemlélet, és erősödne az öntevékenység. A szabad
tűzön, a kemencében sütés mellett érdemes volna megismerkedni az aszalás, a lekvár
főzés, a tejfeldolgozás régi eljárásaival és a kenyérsütéssel. A nyári tábor teljesen önel
látó lehetne, valamint év közben is rendszeresen sor kerülhetne közös főzésre és lako
mára. Pedagógiai szempontból kevés sikeresebb alkalmat lehetne elképzelni, mint ami
kor a gyermek saját termesztésű kukoricalisztből maga készíti el a puliszkát.
A hetvenes évek közepétől kezdve egyre több művelődési intézményben, majd isko
lában fedezték fel a kézműves mesterségekben rejlő kimeríthetetlen pedagógiai lehető
ségeket. A természetes anyagú, egyszerű technológiájú tárgyak készítése során a gye
rekek sokoldalúan fejlődnek, számos képességük kialakul. A kézműves tevékenységek
szinte minden nevelési feladat megoldásához hozzásegítenek. Formálódik a munkához
való viszony, tökéletesedik a kreativitás, a gyerekek egészségesebbé és ügyesebbé vál
nak. A népi kultúrában fennmradt kézművesség sok évszázad tapasztalatain csiszoló
dott, teljesen letisztult ismeretanyag. Szinte modellként kínálja magát a pedagógiai hasz
nosításra. Az egész technikai és környezetkultúra-oktatásunkat erre a bázisra kéne ala
pozni. Az utóbbi egy-két évtized során ezen a téren számtalan eredmény tapasztalható;
nem kell msát tenni, mint rendszerbe foglalni, és módszertanilag kibontani a témát.
Vegyük sorba a legfontosabb területeket, amelyek már részben megjelentek az okta
tásban. A vízparti növények (fűzvessző, nád, gyékény, sás, káka) mellett a bodza és a
különböző fák kérge alkalmas a tárgykészítésre. Ehhez a tevékenységhez általában
mindössze egy bicska szükséges. Komolyabb szaktudást igényel a kosérkötés, amely
más mesterségek (szövés, fazekasság, építkezés) alapját is képezi. A bőrművesség egy
szerűbb fogásai már kisebb korban elsajátíthatók. A faragás tanítása is korán elkezdőd
het, később a fiúknál eljuthat az ácsolás, az asztalosság szintjére.
A fonás-szövés és a textilmunka inkább a lányok feladata, a kicsinél a fiúk is szívesen
foglalkoznak vele. Egyszerű eszközökkel - majdzagszövővel, szövőkerettel számtalan
hasznos kis tárgy készíthető: öv, tarisznya, babatakaró, kicsi guba stb. Nincs nagyobb
öröm a gyermek számára, mint a maga készítette tárgy, melyet ajándékba is adhat.
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Ha van rá lehetőség, érdemes a kendermunka teljes folyamatát végigcsinálni - a ve
téstől a nyüvésen, áztatáson, tiloláson, gerebenezésen át a fonásig, szövésig. A fonal
munkák melett a varrás, a ruhakészítés, a hímzés a legkedveltebb tevékenység a kislá
nyok körében.
Már óvodáskorban elsajátítható a nemezelés. Az alig egy évtizede újra felfedezett ősi
mesterség sok hivet szerzett magának, többfelé már az oktatásba is beépült. E techni
kával a nyers gyajúból néhán yóra alatt készíthető tarisznya, kesztyű, kalap és sok más
hasznos és szép tárgy.
A textilmunkákat kiegészítő fonal- és textilfestés, a batikolás, a csomózás, a gyöngy
fűzés, az ékszerkészítés is számtalan lehetőséget kinál az esztétikum, a kreativitás ki
alakítására.
Fel kell hívni a figyelmet a régi stílusú népviseletek harmóniájára, természetes szép
ségére is. A népviseletek a közösséghez való tartozást szimbolizálják, ne szégyelljük az
eredeti darabok - ingek, kendők, réklik, szoknyák, tarisznyák, lajbik, csizmák, kalapok
stb. hordását!
Egy másik ősi mesterség, a fazekasság alapfogásai is igen kis korban elsajáthatók. A
gyermek már egészen korán ösztönös vonzalmat érez a homok, a sár, a képlékeny anya
gok iránt. A föld mint ősanyag rendkívüli módon alkalms a kisgyermek manipulációs kész
ségeinek fejlesztésére. Kezdetben az egyszerű gyurkálás a cél, majd a kézzel formázás,
a felrakásos edénykészítés, végül a korongozás, mázazás, égetés alkotja a több évre
bomló feladatsort.
A néphagyomány szellemi területei, egyes folklóralkotások itt-ott feltűnnek a különböző
tankönyvekben és oktatási anyagokban. A népzenekincsünk alapján kialakított Kodálymódszer beépült az oktatási rendszerbe. A méltán világhírűvé vált módszer azonban
több, mint fél évszázados, ezért felmerül a megújítás igénye. Az elmúlt két évtized tánc
házmozgalmának zenében és néptáncban elért eredményei csak szórványosan vannak
jelen, nem álltak össze rendszerré.
A folklórműfajok közül a népi játék a legalkalmasabb az oktatásban való felkasználásra.
Nemcsak a zenei és a táncos készség fejleszthető a népi játékkal, hanem számos más
képesség és a nemzethez tartozás is erősíthető általa. Kodály írta az énekes játékokról:
„Ez ősi játékok fenntartás elsőrendű kulturális és nemzeti érdek (...). Aki nem játszotta
gyermekkorában e játékokat, annyival is kevésbé magyar. Benne a nemzethez tartozás
sokágú, bonyolult érzése feltétlenül szegényesebb, hiányosabb. Egy csomó jellegzete
sen magyar testmozdulat, szólás-, hanglejtésforma, dallam: kimarad lelki életének épí
tőanyagából.”
Az énekes-táncos népi gyermekjátékok alkalmasak a sokoldalú (szinkretikus) kifeje
zésmód megvalósítására. Minél kisebb a gyermek, annál többféleképp (hang, dallam,
mimika, gesztus, mozdulat, indulat stb.) igyekszik kifejezni önmagát. A népi játékokban
- a mondókától a dramatikus játékig - számtalan lehetőség nyílik a gyermeki önkifejezés
megvalósítására. A pszichológusok megállapították, a szerepjáték, a dolgok megszemé
lyesítése (animizmus), majd később a szebályjáték, a versenyszerűség milyen fontos
szerepet játszik a személyiség kialakításában.
A gyermek a játékban megtalálja a pszichikai fejlettségének megfelelő kifejezési for
mákat, kiélheti vágyait, ösztöneit, lelki szükségleteit. A bújócskáról és a hasonló, elrejtő
zéssel járó játékokról például megállapították, hogy az elbújás ősi ösztönét hordozzák,
és ez tartja életben a játék számtalan váltoaztát sok évzászadon át.
Említést kell tenni a népi sportjátékokról. A testnevelésbe kiválóan bekapcsolható a
méta, a bigézés, a csürközés és a többi változatos csapatjáték, amely nem olyan rég
még élő gakorlat volt a falusi gyerekek körében.
A népdal, a népzene tanítására kidolgozott módszereink vannak. A néptánc és a
népi játék is egyre több helyen részévé válik az oktatásnak. Problémaként csak az
merül fel, hogy kevés a szakképzett pedagógus, egyelőre nincs megoldva a magas
szintű felkészítés. A „táncházasokat" az ének- és zenetanárok még ma is sokszor
gyanakodva nézik.
Számos példát láthatunk már arra, hogy a népszokások, a jeles napok megünneplése
jól beilleszkedik az iskolai munka éves rendjébe. Az év során elsajátított ének, zene, tánc
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bemutatására ezeken az alkalmakon nyílik lehetőség. Sajnos, az is tapasztalható, hogy
a népszokások előadásából divat lesz, az iskolai ünnepélyeken a korábbi „mozgalmi” da
lok helyébe népdalok lépnek. Ennek ízléstelenségéről talán kár is beszélni. A népszoká
soknak, a népi játékoknak meg kell maradniuk eredeti funkciójuknál, maradjanak
azok, amik voltak, a közösségi élet, a közösségi szórakozás eszközei, de ne legyenek
produkciók! Az ünnepre természetesen szükség van, azonban legyen méltósága,
szertartásos jellege!
A további folklórműfajok, a népköltészet alkotásai (mesék, mondák, balladák, közmon
dások, találósok stb.) mintha eltűntek volna az oktatásból. Egy-két évtizeddel ezelőtt még
több eredeti folklóranyag szerepelt a tantervben, ezeket kiszorították a csinált, „korsze
rűsített" formák. Az anyanyelvi nevelésre, a beszédfejlesztésre nincs jobb eszköz, mint
a letisztult népi változat. Á pedagógusoknak törekedniük kéne a tiszta magyar nyelv
átadása mellett a „tiszta forrás” közvetítésére is. Kár, hogy nyelvünk egyik értéke, a
helyi nyelvjárás, a tájszólás a huszadik század folyamán szégyellnivalóvá vált, és hát
térbe szorult.
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Nemzetiségi kérdés
és nemzetiségpolitika
Magyarországon
A két világháború között - és azóta
TILKOVSZKY LÓRÁNT

Az első világháború előtt - a z 1910. évi népszámlálás szerint - az akkor 282 8 70
négyzetkilométer területű Magyarországnak (Horvátország és Szlavónia nélkül)
18214727 főnyi összlakossága volt; ennek 54,6%-a volt magyar (9938134 fő), a
többi nem magyar nemzetiségű. A legnagyobb nemzeti kisebbséget a románok
alkották (16,2%; 2948049 fő), utánuk a szlovákok (10,7%: 1946165 fő), majd a
németek (10,4%: 1901042 fő) következtek. A rutének - másként: ruszinok (2,5%: 464259 fő) és a velük szinte azonos számú szerbek (2,5%: 461091 fő) már
lényegesen kisebb, bár így is jelentős nagyságrendet képviseltek. A népszámlá
lási nemzetiségi statisztika a délszlávok közül a szerbeken kívül a horvátokat
(1,0%: 181882 fő) tüntette fel még külön, de abunyevácokat, sokácokat az „egyéb"
kategóriába sorolta, mint a vendeket (szlovéneket) is, ahol a „cigány és ismeretlen"
elemekkel együtt szerepeltek (2,1% 374105 fő). *

A nemzetiségi kérdés jelentősége
a Trianon utáni Magyarországon
A trianoni Magyarország területe 92833 négyzetkilométerre, lakosságának száma
7980143-ra csökkent. A nemzeti kisebbségek száma igen erősen megfogyott, hiszen az
1920. évi népszámlálás adatai szerint az ország lakosainak immár 89,5%-a volt magyar
(7147053 fő), s a nemzetiségek nagyság szerinti sorrendje is megváltozott: első helyre
a tetemesen lecsökkent németség került (6,9%: 551211 fő), a szlovákok bár megőrizték
második helyüket, de már igen alacsony százalék- és számaránnyal (1,8%: 141882 fő);
a délszlávok együttvéve sem érték el az 1%-ot; ezúttal már a horvátok (0,5%: 36858 fő)
száma múlta felül a szerbekét (0,2%: 17131 fő); az „egyéb" kategória, ahová a bunyevácokat, szlovéneket sorolták, 0,8%-ot (60748 fő) tett ki. A korábban legnagyobb nemzeti
ségnek, a románságnak, mindössze 0,3%-os részaránya (23760 fő) maradt a trianoni
Magyarország lakosságában; ruténekből csupán 1500 főt (0,0%) számláltak.
A trianoni országterületen megmaradt kis számú nemzetiség, amely a korábbi ország
terület középső részén, magyar lakosságtól körülvett szórt településeken élt, nagyrészt
nem is tisztán nemzetiségi, hanem vegyes lakosságú lakhelyeken, már régebbről is leg
inkább volt kitéve asszimilációs hatásoknak, amelyek ezek magyarosodását nagy mér
tékben mozdították elő. Nagy részük már jobban tudott magyarul, mint anyanyelvén, s
nemzetiségi öntudatuk is elhalványodott. Nagy szerepe volt ebben a magyar nemzetfel
fogásnak, mely szerint a „nem magyar ajkúak” is a magyar politikai nemzet részei; haza'A következő három cikk részlet A 20. századi egyetemes és magyar történelem csomópont
jai című Fischer Ferenc szerkesztette kéziratból.
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fiságuk kritériumává tették, hogy magyarnak vallják magukat ők is. Az asszimilálódás elő
nyökkel járt, ezért a nemzetiségek ellenállása gyenge volt vele szemben. A nemzetiségi
identitáshoz való ragaszkodás számottevő öntudatos saját nemzetiségi értelmiség híján
nagymértékben a határokon túli nemzettestvérek szervezetei, sajtója, országuk diplomá
ciája révén kapott támogatást. Ezt egy szuverén ország belügyeibe való beavatkozásnak
minősítették.
A magyarságot ért trianoni sokk rendkívül felerősítette az asszimiláció erőltetésének
tendenciáját. A homogén magyar nemzetállam eszméje jegyében mielőbb teljessé akar
ták tenni a megmaradt nemzetiségek asszimilálását: nemzetiségek léte az ország eset
leges további megcsonkítását, vagy éppen teljes szétdarabolását eredményezheti. A
nemzetiségek nem kaptak érdemleges segítséget identitásuk megőrzéséhez, ellenke
zőleg: céltudatosan igyekeztek előrelendíteni magyarosodásuk folyamatát minden lehet
séges eszközzel az óvodában, iskolában, templomban, könyvellátásban, hazafias ünne
pélyeken, műkedvelő színjátszásban, kórusmozgalomban stb.
Áz 1930. évi népszámlálás adatai szerint egy évtized alatt a következőképpen csök
kent a nemzetiségek abszolút száma és az összlakosságon belüli részaránya: a néme
teké 6,9%-ról 5,5%-ra (478630 fő), a szlovákoké 1,8%-ról 1,2%-ra (104819 fő), a romá
noké 0,3%-ról 0,2%-ra (16221 fő), a horvátoké 0,5%-ról 0,3%-ra (27683 fő), a szerbeké
0,2%-ról 0,1%-ra (7031 fő. A délszláv csökkenésben főleg a Jugoszláviába - optálás út
ján - történt nagyszámú áttelepülés játszott szerepet.
Ezt a tendenciát csak részben volt képes fékezni, hogy figyelemmel kellett lenni az
asszimiláció erőltetésének elítélő visszhangjára Németországban, amelynek jóindulatát
a revízió támogatásához nem szabad kockáztatni, valamint arra, hogy a szomszédos
országokban kisebbségi sorsra jutott magyarságot is elnemzetietlenítés fenyegeti, az el
csatolt területek nem magyar népességét pedig csak úgy lehet visszavonzani magyar
fennhatóság alá, ha a trianoni országterületen maradt nemzetiségekkel való bánásmód
nem riasztó. A Nagy-Magyarország helyreállításáért küzdő revíziós poltika ezért mérsék
letet képviselt a nemzetiségi kérdésben azokkal szemben, akik a csonka ország bizton
ságára hivatkozva mielőbb fel akarták számolni a nemzetiségeket, sőt nemzetiségi au
tonómiákkal kecsegtetett egy „új Hungáriában”.
1938 és 1941 közt néhány ízben nyílt lehetősége a magyar kormányoknak területi re
vízióra. Az első két alkalommal a Trianonban Csehszlovákiához csatolt 63004 négyzetkilométerből szereztek vissza területeket: előbb - 1938 novemberében - a Felvidék és
Kárpátalja déli szegélyterületét (11927 négyzetkilométert), majd 1939 márciusában (to
vábbi 12061 négyzetkilométer birtokba vételével) Kárpátalját immár a maga egészében.
1940 augusztus végén Romániától szerzett vissza a magyar kormány 43104 négyzetki
lométert a Trianonban oda csatolt 102181 négyzetkilométerből; 1941 áprilisában pedig
a Jugoszláviához csatolt 210311 négyzetkilométerből 11475-öt.
A visszacsatolt területek lakóinak 49,5%-a nem magyar nemzetiségű volt, míg az anya
országként emlegetett trianoni Magyarországon mindössze 7,9%. Az egyesített megna
gyobbodott országterületen (171753 négyzetkilométer, összlakosság 14683323 fő) - az
1941. februári népszámlálás anyanyelvi adatai szerint, amelyeket az év végén kiegészí
tettek az áprilisi délvidéki területgyarapodás eredményeivel - immár 22,5%-ra emelke
dett a nem magyar lakosság részaránya. Az egyes nemzetiségek nagyság szerinti sor
rendje a következő lett: 7,5% román (1100290 fő), 4,9% német (720291 fő), 3,8% rutén
(563910 fő), 1,8% szlovák (270467 fő), 1,1% szerb (164755 fő), 0,9% horvát (128740
fő). Ezzel szemben az anyaországi (trianoni) területre vonatkozó adatok azt mutatták,
hogy az 1930. évi népszámlálás eredményeihez viszonyítva itt tovább csökkent a nem
zetiségek száma, a németek aránya 5,5%-ról 5,1%-ra, míg a szlovákoké 1,2%-ról 0,8%ra szállt alá. Az asszimilációs tendencia a trianoni területen folytatódott akkor is, amikor
a visszacsatolt területeken a magyar nemzetiségpolitikának számolnia kellett a nem ma
gyar lakosság nagy számával és az elcsatoltság évtizedei alatt megerősödött nemzeti
öntudatával, valamint a külső befoláysok ottani fokozott érvényesülésével.
Míg a korábbi népszámlálásokkor csak az anyanyelvet kérdezték, s azt fogadták el a
nemzetiség objektív kritériumának, addig az 1941. évi népszámlálás során egy további
kérdőpont beiktatásával a nemzetiséghez tartozás szubjektív megvallását is igényelték,
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azt remélve, hogy a nem magyar anyanyelvűek jelentős része a politikai magyar nem
zetfelfogásnak megfelelően magyarnak fogja nyilvánítani magát. Az eredmény nem felelt
meg a várakozásnak, mert a nem magyar anyanyelvűek nagy többségükben nem vallot
ták magukat magyar nemzetiségűeknek. így például még a trianoni országterület vi
szonylatában is a 477057 német anyanyelvű lakos közül 303419 nyilatkozott úgy, hogy
nemzetisége is német.
Az elért területgyarapodások révén megnagyobbodott Magyarország nemzetiségi v i
szonyai közt a visszacsatolt területek nagy számú, nemzetiségileg öntudatos nem ma
gyar népei tekintetében fokozottan ajánlatosnak tűnt egy türelmes, „Szent István-i” nem
zetiségpolitika, s ezt javailotta az újabb területvisszaszerzés lehetőségének tovább táp
lált reménye is, ugyanakkor megőrizni és fokozni törekedtek a volt trianoni országterület
nemzetiségeinek magyarosodását. Ezt a náci Németország növekvő befolyása révén
erős tényezővé vált volksbundista német mozgalom tudta csak áttörni.

Nemzetiségpolitikai felfogások és elméleti viták
a két világháború közti Magyarországon
A magyar fajvédők irányzata, amelynek - különösen az 1920-as években - jelentős
befolyása volt a magyarországi társadalmi és politikai szervezetekre, és néhány évig
önálló párttal is rendelkezett, a fajbiológus Méhely Lajos professzor tanításait követve
gyorsított ütemben asszimilálni akarta azokat a nemzetiségeket, amelyeknek a magyar
sággal való keveredéséből „harmonikus korcsok” származhatnak (elsősorban németek,
szlovákok, horvátok, szlovének). Akik közülük ennek ellenállnak, éppúgy eltávolítandók
az országból, mint akikkel a keveredés „veszélyes" (románok, cigányok, zsidók). Az el
távolítandók helyébe haza kell telepíteni a kivándorolt magyarokat. Gálocsy Árpád, aki
korábban a magyarország területi épségét védő ligák szövetségének volt a propagan
dafőnöke, fellépett a nemzetiségi iskolák ellen. Eleve kilátástalannak nyilvánította, hogy
a hazai nemzetiségeknek tett engedmények kedvező hatással lehetnének a szomszédos
országokban kisebbségi sorsra jutott magyarok helyzetére, viszont veszélyeztetik még
a csonka ország létét is. A fajvédő ideológia hatással volt a harmincas évek szélsőjob
boldali áramlataira, s bizonyos elemei - elsősorban Szabó Dezsőn keresztül - a magyar
„népiek” táborában is jelentkeztek.
A trianoni Magyarország legnagyobb nemzeti kisebbségének, a németségnek vezére,
Bleyer Jakab, a német népközösség gondolatából, s ezzel összefüggésben a németor
szági, ausztriai, valamint a kisantant országokbeli németség - általában az „össznémetség” - támogatásából merített erőt az asszimiláció elleni küzdelméhez. Gratz Gusztáv
viszont, aki a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület elnöke volt, az ugyanott
ügyvezető alelnöki tisztet betöltő Bleyerrel vitatkozva azt domorította ki, hogy a magyar
államban való együttélés meghatározóbb jelentőségű, mint a népközösség. A népközös
ségi gondolat megkísértette azokat a magyarokat is, akik a trianoni Magyarországnak a
szomszéd országokbeli magyar kisebbségekkel való viszonyát gondolták így hatéko
nyabbá tehetőnek; Szekfű Gyula, a kor publicisztikában is jeles nagy történetírója azon
ban kétségeit fejezte ki ez iránt.
Az asszimiláció nagyarányú előrehaladását mutató magyarországi népszámlálási sta
tisztikákkal kapcsolatban jelentős vita folyt a nemzetközi és a hazai sajtóban, s kísérletek
történtek a nemzetiségek „valóságos népi állománya" leplezett módszerekkel történő fel
mérésére, disszimilációs célzattal nemzetiséginek tekintve a márasszimiláltakat is. E tö
rekvések jegyében születtek a közvéleményt izgatottan foglalkoztató ún. pángermán tér
képek. Teleki Pál, mint a revíziós propaganda - s az azzal összefüggő nemzetiségi kér
dések - Bethlen által kinevezett kormánybiztosa, a húszas évek végén, a harmincas évek
elején hasztalanul kísérleteezett azzal, hogy a német kormány megbízottaival közö
sen vizsgálják felül és rögzítsék a kölcsönösen reálisnak elismerhető német nem ze
tiségi állományt: német részről feltétlenül nyitva akarták hagyni a disszim iláció útját.
Teleki különbségtevése az önkéntes kisebbségek (pl. a Magyarországra betelepült
németek, szlovákok) és a kényszerkisebbségek (pl. a Trianon révén kisebbségi sors
ba taszított magyarok) között, a nemzetiségi igények minősége, mélysége tekinteté
ben - elutasításra talált.
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Amikor a weimari német köztársaságot a náci uralom váltotta fel, a német expanziótól
való félelem felerősödött. A népi írók - elsőnek Illyés Gyula - a magyarság pusztulásának
vízióját festették fel, összefüggésben az egyke-kérdéssel, a földvásárlások általi belső
német terjeszkedéssel, a külső - immár náci - német befolyás erősödésének jeleivel a
magyarországi német kisebbség körében. A liberális sajtó tág teret adott a külső és belső
német veszélyt hangoztató, sok túlzást is tartalmazó cikkeknek.
Mivel az 1927-ben alakult Magyar Revíziós Liga propagandája elsősorban a magyar
többségű területek visszaszerzését állította előtérbe, a Bethlen és Teleki sugalmazására
1928-ban meghirdetett „Új-Hungária” koncepció nemzetiségi autonómiákat helyezett ki
látásba a nem magyar többségű területek visszatérése esetére. Teleki kísérlete, hogy az
1939-ben egészében visszacsatolt Kárpátalján megvalósítsa a ruszin autonómiát, ma
gyar nacionalista körök ellenállásán és katonai biztonsági szempontok érvényesítésével
bukott meg. A Felvidék, Erdély, Délvidék esetében a terület-visszacsatolás részlegessé
ge folytán nem tartották aktuálisnak a nemzetiségi autonómia létrehozását, holott - a fel
vidéki rész kivételével - igen jelentős volt a nemzetiségi lakosság száma a visszacsatolt
területeken.
A nemzetiségi jog magyar szakírói (Flachbart Ernő, Mikó Imre stb.) mindenesetre egy
re inkább arra a véleményre jutottak, hogy a nemzetiségieknek individuális jogokat biz
tosító 1868-as nemzetiségi alaptörvényt tovább kellene fejleszteni a kollektív nemzetiségi
jogok elismerése és biztosítása irányában.
Az a felfogás, hogy a szomszédos országokkal kölcsönösségi alapon (reciprocitás) le
hetne leginkább biztosítani a nemzetiségi jogokat, nem igazolódott: a represszáliák köl
csönössége uralkodott el a második világháború éveiben. Bajcsy-Zsilinszky Endre gon
dolata, hogy Magyarországnak Ararát-hegyként kellene kiemelkednie környezetének
nemzetiségi brutalitása mocskos hullámaiból, nem valósult meg: Kállay Miklós ilyen ér
telmű elhatározása a magyar nemzetiségpolitikának súlyos tehertételeitől - és várható
még súlyosabb következményeitől - való megszabadítására, nem sikerült. Az ország ha
ladó erői körében folytatott vitákban a háborúból való sikeres kibontakozás esetére el
képzelt nemzetiségpolitika irányelvei tekintetében sok volt a tisztázatlanság.

A kormányzat nemzetiségpolitikája
Az 1918-1919-es forradalmak bukása után kiépülni kezdő rendszer semmissé nyilvá
nította ugyan a forradalmak törvény- és rendeletalkotását, mégis, a nemzetiségpolitiká
ban is, tetszetős intézkedésekkel igyekezett befolyásolni a békekonferenciát, az ország
területi épségének védelme érdekében. A Friedrich-kormány nemzetiségi minisztériumot
létesített, élén Bleyer Jakabbal, aki síkra szállt a nemzetiségi tannyelv alkalmazásáért
az iskolákban, s aki korábbi autonómia-ellenes felfogásán változtatva, küzdött a németnyugat-magyarországi autonómia kiépítéséért, hogy így ezt a Burgenland néven Ausztria
által követelt területet megtarthassa magyar fennhatóság alatt. Kidolgozta egy példaér
tékűnek szánt szlovák autonómia tervezetének alapelveit is. Működését magyar nacio
nalista körök nagy ellenszenvvel kísérték és támadásaikkal kibuktatták a kormányból. A
nemzetiségi minisztériumot a továbbiakban a mindenkori külügyminiszter vezette, de Tri
anon, majd a burgenlandi kérdés lezáródása után a Bethlen-kormány bezáratta a mi
nisztériumot, s nemzetiségi kormánybiztosokat nevezett ki. Ezek nem a nemzetiségi
identitás megőrzésén, hanem a nemzetiségek erőszakmentes, de céltudatos magyaro
sításán munkálkodtak. A nemzetiségi pártokat elsorvasztották; a nemzetiségi tannyelvet
mind jobban újból kiszorították az iskolákból.
Külső nyomás és belső revíziós politikai meggondolások kényszerítették ki az 1923.
évi nemzetiségi népiskolarendeletet, a következő évben pedig egy német népművelődési
egyesület engedélyezését. A német népvezérré vált volt nemzetiségügyi miniszter,
Bleyer, német népközösségi taktikája valójában nem annyira segítette a jogos nemzeti
ségi igények érvényesítését, mint inkább hátráltatta azt a magyar nacionalizmus ellen
szenvének, ellenállásának erősítésével. A magyarországi német mozgalomnak pártját
fogó külföldi német szervezetek sokszor otromba beavatkozásai tovább rontották a hely
zetet. A legális külföldi támogatás lehetőségét a szélsőjobboldali ellenzékétől nagyon tar
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tó kormány merevsége kizárta. Bethlen annak fejében lett volna hajlandó a hazai német
kisebbség helyzetének kielégítő rendezésére, ha a német birodalmi kormány utasítja a
kisantant országokban élő német kisebbségeket az ottani magyar kisebbségekkel való
szoros együttműködésre, s a magyar revíziós politika támogatásáta. Ezt sem a német
birodalmi kormány, sem az említett országok német kisebbségeinek vezetői nem tarották
a maguk szempontjából előnyösnek, elfogadhatónak.
A Gömbös-kormány már a hitleri Németországgal ismételte meg Bethlen megbukott
megegyezési kísérletét, gesztusként módosítva 1935-ben a nemzetiségi népiskola-rendeletet. Hitler azonban nemzetiségi szakértők hosszadalmas tanácskozásainak útjára te
relte az ügyet, amelynek befolyásolására a magyar kormány nem tudta a kívánt sikerrel
kihasználni a hazai német mozgalom radikális szárnyának nyújtott titkos németországi
pénztámogatás lelepleződését. Bleyer 1933-ban bekövetkezett halála után egyre inkább
teret nyertek a nemzetiszocializmussal rokonszenvező hazai német ifjú radikálisok, akik
Basch Ferenccel az élen útban voltak afelé, hogy az igényelt és kapott támogatás fejében
a kormányok a kialakult háborús szövetségesi viszonyra hivatkozva fékeztetni próbálták
- nem is teljesen sikertelenül - a Volskbundot; vele szembeni engedményeiket a magyarországi németek háború utáni áttelepítésére kapott hitleri ígéretekre való tekintettel tet
ték.
Magyarország 1944. évi német megszállását követően a Sztójay-féle bábkormány,
majd - a Lakatos-kormány nemzetiségi megbékélésére törekvő erőfeszítéseinek és
Horthy háborúból való kiválási kísérletének kudarca után - Szálasi uralma mélypontját
jelentette a hazai nemzetiségpolitikának.
A második világháború éveiben a magyar honvédség nemzetiségi irányelveiben a né
metséggel szembeni kivételes bánásmód kívánalmai, másfelől az egyéb nemzetiségek
kel szembeni éberség, szigor követelményei tükröződtek.

Az ellenzéki pártok koncepciói és gyakorlati tevékenysége
nemzetiségi vonatkozásban
A húszas évek keresztény párti szervezkedései jó bázisra találtak az ország német és
szlovák lakossága körében: e falusi lakosság életében a papnak, egyháznak, a vallásos
egyesületeknek hagyományosan jelentős szerepük volt. A partriachális „Szent István-i”
nemzetiségpolitikát hirdették, de nem sajátíthatták ki maguknak, mert hamarosan a hi
vatalos magyar nemzetiségpolitika is ezt vallotta magáénak.
A liberális ellenzék pártjai a nemzetiségpolitikai türelmesség, az erőszakmentes
asszimilálódás hívei voltak, következősképpen élesen szemben álltak a fajvédőkkel. A
Fajvédő Párt felbomlása után létrejött Bajcsy-Zsilinszky-féle Nemzeti Radikális Párt a ha
zai „népinémet mozgalom" egyik legélesebb ellenfele volt ugyan, de a nemzetiségek erő
szakos asszimilálásának követelése nem képezte programját: a jogos nemzetiségi igé
nyek külső befolyástól mentes érvényesítése mellett foglalt állást. Az 1930-ban alakult
Független Kisgazdapárt a nemzetiségek tipikusan kisgazda-társadalma gazdasági ér
dekeinek képviseletén kívül sietett vállalni anyanyelvi, kulturális érdekeik képviseletét is.
Bajcsy-Zsilinszky 1936-ban e párthoz csatlakozott, s nemzetiségpolitikájának meghatá
rozó egyénisége lett.
A harmincas években, különösen a németországi hitlerista hatalomátvétel nyomán
Magyarországon elszaporodó magyar nemzetiszocialista pártok a fajvédők sovinizmusát
örökölték, s csak taktikázás volt részükről a német nemzetiségi mozgalom iránti mutatott
előzékenység. Az ezt pártfogoló hitleri Németországnak való felajánlkozás legkirívóbb
megnyilatkozása a Nyilaskeresztes Párt 1940. nyarán beterjesztett törvényjavaslata volt
a magyarországi nemzetiségi kérdés népcsoportjogi alapon való rendezéséről. Szálasi
nak súrlódásai voltak a Volksbunddal, mert az kifogásolta részéről, hogy nem mond le a
németek szervezéséről, mint azt az e tekintetben teljesen közös Pálffy-ié\e magyar nem
zetiszocialisták tették.
A munkáspártok közül a legtevékenyebben a szociáldemokrata párt foglalkozott a
nemzetiségi kérdéssel és politikával. Pozitívnak ítélte az iparosodással, urbanizációval
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összefüggésben a természetes asszimilációs folyamatokat, de fellépett az erőszak vagy
akárcsak erőltetés ellen. A mutatkozó igények mértékében szervezetileg biztosította a
nemzetiségi anyanyelv használatát a szociáldemokrata párt- és szakszervezeti mozga
lomban, s azon felül kiállt a nagy tömegeiben falusi, paraszti nemzetiségi lakosság anya
nyelvi jogai, így iskolajogai mellett is. A nemzetiségi jogokért való küzdelmet a pártnak a
demokratikus szabadságjogokért vívott harca szerves részének tekintette. Mind a kor
mány nemzetiségpolitikájával, mind a német nacionalisták mozgalmával szemben arra
mutatott rá, hogy a nemzetiségi kérdés megoldása csak egy demokratikus Magyarorszá
gon lehetséges.
Az illegális kommunista párt elégedetlen volt a szociáldemokraták nemzetiségpolitikai
felfogásával és gyakorlatával; a hazai realitásoktól elszakadt, emigrációban készült nem
zetiségpolitikai tárgyú tervezetei mindezt túllicitálni igyekeztek. Míg azonban a szociál
demokraták bíztak abban, hogy a nemzetiségek a megnagyobbodott Magyarország
visszacsatolt területein is megtalálják helyüket a demokratizálandó ország kereteiben, a
kommunisták jobban látszottak érzékelni azt, hogy a szomszédos országok jelentkező
saját népi demokratikus mozgalmai vonzóbbá teszik számukra a visszacsatlakozást,
mint a kisebbségi sors vállalását Magyarországon, egy bármily ígéretesnek hirdetett de
mokratikus kibontakozás esetén is.
Szlovák, román, délszláv vonatkozásban a szomszédos - virtuálisan demokratikus országokkal való megegyezésben látta mindkét munkáspárt a nemzetiségi viszályok
megszüntetésének útját, német vonatkozásban azonban egyaránt hajalmosak voltak in
kább fasiszta, mint nemzetiségi kérdést látni, s arra kitelepítő vagonokkal készültek re
agálni.

Revízió és nemzetiségpolitika
a megnagyobbodott országterületen
Az a körülmény, hogy a Magyarországhoz visszacsatolt területek nemzetiségi lakos
ságát a szomszédos szlovák, román, szerb, horvát soviniszta rendszerek magyarellenes
szellemben erősen befolyásolták, s e területeknek az ország testébe való integrálását
aknamunkájukkal és izgatásukkal akadályozni igyekeztek, meglehetősen megnehezítet
te a mérsékelt magyar nemzetiségpolitikai törekvések érvényesítését azok ellenállásával
és ellenakcióival szemben, akiket a nemzetiségi kérdés megítélésében és kezelésében
a sérelmi attitűd, a visszafizetési szándék, az erőszakosságra, megfélemlítésre való haj
lamosság jellemzett. Ez nem csak azért volt nagyon káros és veszélyes, mert lehetetlen
né tette a visszacsatolt területeken a magyar és a nemzetiségi lakosság közti viszony
konszolidációját, hanem azért is, mert a magyarországi nemzetiségek minden sérelmét
a szomszédos országokban a magyar lakosságon torolták meg, s a légköri a messzi jö
vőre terjedően is megmérgezte a Kárpát-medencében.
A kezdetben mindenütt bevezetett katonai közigazgatás jogfosztó, jogsértő intézkedé
sei, majd a polgári közigazgatásra való áttérés után is túltengő hatalma a nemzetiségi
kérdésekbe beavatkozó katonai szerveknek, bíróságoknak, s főleg a helyenként tömeg
vérengzéssé fajult karhatalmi fellépések okoztak végzetes károkat. De nemzetiségi is
kolák, kultúrintézmények megszüntetése, nemzethűségi viszgálatok nyomán eszközölt
elbocsájtások, földreform-revízió címén történt birtokfosztások, iparengedélyek, keres
kedői jogosítványok stb. megvonása formájában is tömeges sérelmek keletkeztek, ame
lyeket csak megkésve és elégtelenül próbáltak orvosolni. Ennek ellenére - az 1941. évi
nemzetiségi népiskola-rendelet értelmében - számos egészben vagy részben nemzeti
ségi tannyelvű népiskola működött a visszacsatolt területeken, sőt középiskolák, szakis
kolák, tanítóképzők is, s nemzetiségiek nagy számban nyertek felvételt az ország egye
temeire, ahol nemzetiségi hallgatói egyesületekbe tömörülhettek. Vallásos, kulturális és
sportegyesületeik működhettek, jóllehet erős ellenőrzés és befolyásolás alatt, s gyakran
métlatlan zaklatásoknak kitéve. Valamennyi nemzetiség rendelkezett anyanyelven meg
jelenő újságokkal, folyóiratokkal, amelyeknek szilárdan „a Szent István-i magyar álla
meszme” szellemében kellett volna működniük, gyakorlatilag azonban sokszor túltették
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magukat ezen. Szlovák, ruszin nemzetiségi pártok jelentek meg a színen, amelyeket a
magyar nemzetisógpolitika persze megpróbált befolyásolni - szlovák vonatkozásban kü
lönösen kevés sikerrel. A románoknak, délszlávoknak, akiktől a legjobban tartottak, nem
engedélyezték a politikai szervezkedést. A magyar törvényhozás képviselőházába be
hívtak, felsőházába kinveztek néhány szlovákot, ruszint, észak-erdélyi és bácskai néme
tet, valamint délszlávot; a románok részére fenntartott helyeket a magyar-román viszony
- soha be nem következett - normalizálódásáig nem töltötték be. A német nemzetiség
„népcsoportszervezetének” strukturáltsága, sajtójának kiépítettsége, gazdasági ereje és
politikai befolyása összehasonlíthatatlanul felülmúlta a többi nemzetiségét. A visszacsa
tolt területek öntudatos, már korábbról erőteljesen nácif ikálódott németsége jelentős sze
rephez jutott a Volksbundban. A magyar kormány a magyarországi németek ún. hűség
mozgalmának korántsem következetes és elégséges támogatásával nem tudott megfe
lelő ellensúlyt teremteni vele szemben.
A nemzetiségpolitikának a visszacsatolt területeken különösen élesen mutatkozó ku
darcai a különben további revíziós lehetőségekben is rendületlenül reménykedő BajcsyZsilinszkyt keserű kifakadásra késztette: „Ha ez így megy tovább, Jézus Krisztus sem
támaszthatja fel többé Nagy-Magyarországot.”

Nemzetiségi kérdés és nemzetiségpolitika
Magyarországon 1944-1945 óta
A Magyarország területére lépő szovjet csapatok parancsnokságának rendeletére a
magyarországi németek tízezereit 1944 végén, 1945 elején a Szovjetunióba szállították
„jóvátételi munkára". Az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány hasztalanul próbálta közü
lük m entesítetni azokat, akik magukat az 1941. évi népszámláláskor magyar nemzeti
ségűnek vallották.
Az 1947. évi békeszerződésig Magyarországon működött Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság (SzEB), amely döntő mértékben a szovjet befolyás megtestesítője volt, a ma
gyarországi német lakosságnak a maga egészében Németországba való kitelepítését
követelte. A magyar kormány csak részleges kitelepítést kezdeményezett; nem tette ma
gáévá a kollektív felelősség elvét márcsak azért sem, mert Csehszlovákiából a magya
rokat is ilyen alapon akarták kitelepíteni. „Fasiszta németek” gyanánt kitelepítendőknek
lényegében azokat a német anyanyelvűeket tekintette, akik magukat 1941-ben nemze
tiség szempontjából is németnek vallották: ezek közül kerültek ki a volksbundisták, az
SS-be jelentkezettek stb. A magyar kormány érdekelt volt a kitelepítésben: a németektől
elkobzott földekkel szélesítette a földalapot a földreform számára, illetve teremtett lehe
tőséget a menekültek (délvidéki székely telepesek, Csehszlovákiából kiűzött magyarok)
letelepítésére. A nagyhatalmak posdami határozata szabad utat adott a németek kitelep
ítésének Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországból „egészben vagy
részben"; a SzEB nyomására a magyarországi német nemzetiség egészét érintette
ugyan a magyar kormány 1945. decemberében kiadott kitelepítési rendelete, de annak
1946-1948 közötti végrehajtása során a kitelepítendők körét szűkítő rendeletek jelentek
meg. Végül is a magyarországi németségnek mintegy a fele került a kitelepítés sorsára.
Az anyanyelvében, nemzetiségi öntudatában gyengébb, asszimiláltabb rész maradt
meg, s ez részben az átéltek megfélemlítő hatására, részben a nemzetiségi környezet
fellazulása, iparvidékekre vándorlás stb. következtében most már rohamosan közelített
a beolvadáshoz. A magyarországi szlovákság az 1947. évi csehszlovák-magyar lakos
ságcsere-esemény végrehajtása során távozott tízezrekkel gyengült meg.
A második világháború utáni első évek többpárti, koalíciós kormányzati rendszerének
nemzetiségpolitikáját a német kisebbség anyagi és kulturális jogfosztotsága s a szláv
nemzetiségek (főleg délszlávok és szlovákok) bizonyos preferálása jellemezte. A SzEB
által közvetített sztálini szovjet nemzetiségpolitikai irányelvek és gyakorlat meghonosítá
sában a kommunista párt moszkovita vezetői jártak élen (szembekerülve a hazai kom
munisták korábbi nemzetiségpolitikai állásfoglalásaival), de taktikájuk a Nemzeti Parsztpárt előtérbe tolása volt, amely az „új magyar honfoglalás” jelszavával, telepítési érdekből
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lett a németek kitelepítésének leghangosabb követelőjévé. A Független Kisgazdapártot,
a Szociáldemokrata Pártot „svábmentő akciók” vádjával illették; az egyházaknak a né
metek kitelepítésével kapcsolatos állásfoglalásait egyszerűen a klerikális reakció meg
nyilvánulásának minősítették. A hazai délszláv nemzetiségek korábban viszonylag ked
vezményezett helyzetét 1948 júniusától évekre megrontotta a magyar politika igazodása
a Jugoszláviával szemben ellenségessé változott szovjet magatartáshoz.
A kommunista pártállami évtizedek nemzetiségpolitikája, miután a sztálini elvek és me
tódusok követését 1953, majd főleg 1956 után a lenini nemzetiségpolitika jelszava vál
totta fel, konszolidációra törekedett. A németek is felzárkózhattak már a többi nemzeti
séghez a nekik engedélyezett szervezeti formákban és eszközökkel, amelyeket a felülről
irányítottság és ellenőrzöttség, az öntvékeny szerveződés lehetőségének megvonása,
a meghatározott politikai célok propagálásának elvárása jellemzett. Az előtérbe állított
folklorisztikus megnyilvánulások mögül hiányzott az igazán hatékony támogatás a nem
zetiségi identitás megőrzéséhez. A hazai nemeztiségek külső kapcsolatait a nemzetközi
politikai viszonyok, s azok megítélése esetlegessé, korlátozottá tette. Az 1970-es évek
végétől, az 1980-as évek elejétől figyelhető meg bizonyos, a nemzetiségek számára elő
nyös fellazulás.
Az 1989. évi rendszerváltás hatására a nemzetiségek öntevékeny szerveződése ör
vendetesen kibontakozóban van, ugyanakkor a megújulás sok belső vitával, nehézség
gel is jár. Szabaddá és gyümölcsözővé váltak a nemzetiségek külső kapcsolatai, bár az
őket érő hatások nem mindig problémátlanok. Az 1993 júliusában hozott nemzetiségi tör
vény biztosítani kívánja a hazai nemzetiségek jogait, mégpedig oly módon, hogy az pél
daértékű lehessen határainkon túl is a nemzetiségi kérdés európai szellemű és színvo
nalú kezelése tekintetében.
A helyzet azonban ma már meglehetősen kritikus, annak következtében, hogy hazánk
ban az asszimiláció immár a nemzetiségek létét is fenyegetővé tette. Ez a folyamat a
második világháború utáni évtizedek magyarországi népszámlálásaiban a következő
képpen tükröződik:
Az 1949. évi népszámlálás adatai szerint az ismét trianoni mértekre szűkült Magyarországon a 9204799 főnyi összlakosságból a történtek után már csak 0,2% vallotta magát
német anyanyelvűnek (22455 fő), s csuppán 2617 fő egyben német nemzetiségűnek is;
a szlovák anyanyelvűek száma 25988 fő (0,3%), a szlovák nemzetiséget is vallóké pedig
7808 fő volt. Román anyanyelvűt 14713-at (0,2%), nemzetiségűt 8500-at, horvát
anyanyelvűt 9946-ot (0,1%), horvát nemzetiségűt 4106-ot, szerb anyanyelvűt 5158as (0,1%), szerb nemzetiségűt 4190-et írtak össze; 10477-en (0,1%) vallották magu
kat sokácnak, 4473-nak (0,0%) szlovén anyanyelvűnek, de közülük csak 666-an szlo
vén nemzetiségűnek.
Egy évtized múltán, az 1960. évi népszámlálás adatai szerint, a nemzetiségek már
bátrabban vallották meg anyanyelvűket a nemzetiségüket, ámde 1970-ben már jelentős
visszaesés következett be a nemzetiségi anyanyelvűeknél - a nemzetiségre vonatkozó
an ekkor nem tettek fel kérdést - , az 1980. évi népszámláláskor pedig mélypontjukat érték
el a nemzetiségek, mind abszolút számukban, mind százalékos arányukban. Az 1960ban számlált 50765 német anyanyelvű (0,5%) 1970-re 35594-re (0,3%), 1980-ra 31231re (0,3%) olvadt; közülük 11310-en vallották magukat nemzetiség szerint is németnek. A
szlovák anyanyelvűek száma ugyanezen három népszámlálás folyamán 31690-ről
(0,3%) 21176-ra (0,2%), majd 16054-re (0,1%) csökkent; nemzetiség szerint 9101 szlovákit Írtak ekkor össze. Az 1960-ban még 15787 román anyanyelvű (0,2%) 1980-ban már
csak 10141 (0,1%), a horvát anyanyelvű (0,2%) 1980-ban már csak 10141 (0,1%), a hor
vát anyanyelvűek száma 25262-ről (0,3%) 20484-re (0,2%), a szerb anyanyelvűekét,
4583-ról (0,0%) 3426-ra (0,0%) csökkent.
A legutóbbi, 1990. évi népszámlálás adatai azt mutatják, hogy a német anyanyelvűek
(37511 fő, 0,4%) és nemzetiségűek (30824 fő, 0,3%) száma és aránya az egy évtizeddel
korábbi népszámlálás megfelelő adataihoz viszonyítva számottevően növekedett. Ezzel
szemben minden más nemzetiség vonatkozásában tovább csökkent az anyanyelvet val
lók száma, viszont - a nemzetiségre vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján - erő
södött nemzetiségi öntudatuk. A 12745 szlovák anyanyelvű (0,1%) közül 10459 vallotta
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magát egyben szlovák nemzetiségűnek is, a 17577 horvát anyanyelvűből (0,2%) 13570,
a 2953 szerb anyanyelvűből (0,0%) 2905, a 2627 szlovén anyanyelvűből (0,0%) 1930
vallotta magát horvát, szerb, szlovén nemeztiségűnek is. Román nemzetiségűnektöbben
vallották magukat (10740 fő, 0,1%), mint román anyanyelvűnek (8730 fő, 0,1%).
Megjegyezendő, hogy a nemzetiségi szövetségek általában lényegesen magasabbra
becsülik a saját nemzetiségük állományát - a németek például 230-250 ezerre - , mint
ahogy az a népszámlálási adatokban jelentkezik. Az utóbbi évtizedek hatósági felmérsei
maguk is azzal az eredménnyel jártak, hogy a népszámlálási adatoknál számottevően
nagyobb a nemzetiségi kulturális igényű lakosság - (a németeké például 138 ezer) - s
ez nem hagyható figyelmen kivül a nemzetiségpolitikában.

Európa történetének fő kérdései
a 20. század első felében
ORMOS MÁRIA

A 19. sz. végétől kezdve mind a gazdasági, mind az ahhoz is kapcsolódó hatalmi
politikában keletkeztek olyan valódi feszültségek, amelyek a hagyományos hódító
politikát képviselő társadalmi csoportok háborús szándékait táplálták. Az elitek
körében azonban már olyan erők is akadtak, amelyek ebben a politikában nem
fedezték fel saját érdekeiket. Az előbbiekhez tartozott többnyire a hadsereg vezető
csoportja, a birtokos réteg, valamint a tőkének, elsősorban a kereskedelmi tőké
nek a kolonializmusban közvetlenül érdekelt része. A másik csoportot a legjelleg
ze te se b b e n a p é n ztő ke képviselte, am ely a legham arabb felfedezte a
befolyásgyakorlás új, háborús hódítást nem követelő módjait, és egészében véve
kevés jelentőséget tulajdonított a határoknak. Az utóbbi csoport befolyása azon
ban országonként, sőt ugyanabban az országban időszakonként más és más volt.
Jóllehet néhány nemzetközi konfliktus békés elrendezésében szerepet játszott,
befolyása globális értelemben még nem volt döntő. A politika meghatározásában
a tradicionális erők azokban az országokban képviseltek különösen nagy súlyt,
amelyek egészében véve is a leginkább megőrizték hagyomáyos vonásaikat.
Ezek pedig a befolyásgyakorlás egyetlen útját ismerték: a terület kiterjeszétését,
új területek szerzését, illetve ilyenek visszaszerzését, végső esetben pedig meg
tartását.

Az első világháború okai és folyamata
Háborús okok
A nemzetközi feszültségeket néhány korábbról már ismert probléma mellett főként két
jelenség élesztett: 1. a gazdasági növekedés viszonylagos lelassulása Nagy-Britanniában és az európai kontinens egész nyugati felében, miközben a német gazdaság dina
mikusan és gyorsan fejlődött; 2. a gyarmati birodalmak közötti egyenlőtlenség, összevet
ve az anyaországok belső erőforrásaival.
E két tényező vélhetően érdemén felül befolyásolta a nagyhatalmak politikai stratégi
áját: a fegyverkezésre csakúgy kihatott, mint a szövetségi politikára. Másfelől azonban a
gazdasági és gyarmati versengés körében keletkezett idegesség túlméretezett voltát mu
tatta a gazdaságban (termelés, külkereskedelem stb.), hogy e téren egyik nagyhatalmat
sem fenyegette komoly veszély, illetve, hogy a gyarmati kérdésekben keletkezett feszült
ségeket jól-rosszul, de rendszeresen feloldották, és a háború kirobbantásához sem ilyes
fajta konfliktusból pattant ki a szikra.
A világméretű verseny mindazonáltal ott volt a háttérben, amikor a háborúhoz a köz
vetlen indítékot a nem globális, hagyományosaknak mondható helyi vagy regionális ter
mészetű okok végül is megadták. Ilyen, a tradicionális hódító politikával összefüggő re
gionális ügy volt a balkáni kérdés. Jelentősége a cári imperializmus szempontjából csak
növekedett azáltal, hogy Oroszországnak a Japántól elszenvedett veresége (1904-1905)
miatt erősen korlátoznia kellett távol-keleti terveit. A pánszláv nacionalizmus jegyében
manőverező orosz előnyomulást viszont az ugyancsak zömmel hagyományos hatalmi
43

ORMOS MÁRIA

eszközökre támaszkodó Ausztria-Magyarország csak azáltal látta kivédhetőnek vagy
korlátozhatnak, ha a Balkán nyugati felében saját uralmát, illetve befolyását erősíti. Fe
renc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után ezért láttak a befolyásos körök esélyt
Szerbia „megbüntetésében”, feltéve, hogy ehhez a szövetséges Németország támoga
tását megszerzik.
A másik alárendelt helyi kérdés, amely kulcsszerephez jutott a háborút közvetlenül
megelőző fejleményekben, a Németország által Franciaországtól 1871-ben elszakított
Elzász és Lotaringia ügye volt. A francia politikai és katonai vezető csoportoknak még a
század elején el kellett dönteniük, hogy a gyarmatbirodalom növelése érdekében ves
sék-e be az ország erőit és ezáltal szembekerüljenek Nagy-Britanniával, vagy lemondva
erről és Angliával szövetkezve az elszakított francia területek visszaszerzésére készül
jenek föl Németország ellen.
A fashodai incidens idején, illetve azt követően a döntést ez utóbbi értelemben hozták
meg. Mivel Franciaország a köztársaság korábbi elszigeteltségének megtörése érdeké
ben létrehozta szövetségét Oroszországgal, az 1904-es angol-francia egyezmény (entente cordiale) megkötése után legfőbb ambíciója két szövetségesének összebékítése
volt, ami az 190 -es angol-orosz szerződés keretében sikerre vezetett.
Az angol politikát erre az útra viszont korábbi stratégiájának gyökeres átalakítása ve
zette. Az angol-búr háború az angol vezetők egy részét arra döbbentette rá, hogy az „elő
kelő elszigeteltség” fonákjára fordult, és Nagy-Britannia elszigetelődött a kontinensen.
Az angol külpolitika ennek megfelelően visszatért Eruópába, és elkezdte keresni a meg
felelő szövetségest. Ingadozások és habozások után végül - az erőegyensúly biztos ítása
jegyében - a gyengébbnek tartott Franciaország mellett kötött ki, amit a francia előzé
kenység is megkönnyített.
A láncreakció lehetősége tehát kialakult: Ausztria-Magyarország támad, ha Németorzság támogatja, Szerbia felveszi a kesztyűt, ha Oroszországot maga mögött tudja, az
orosz szövetségest a francia kormány nem hagyja magára, főleg akkor, ha a konfliktus
ban Németország részt vállal, az angol kormány pedig szinte nem is tehet mást, mint
hogy követi szövetségeseit.
Mivel 1914-ben a vállalkozás jellegét, méretét, időtartamát illetően minden fővárosban
félreértések és illúziók voltak forgalomban, a láncreakció működésbe lépett.

Manipulációk és félreértések
Jól ismertek az áldozatul esett tömegek illúziói: az ováció, a virágeső, a boldog nótázás,
ami a mozgósítást minden egyes országban kísérte.
E jelenség hátterében a már évtizedek óta tartó nacionalista hangulatkeltés, manipu
láció húzódott meg, és annál hatékonyabb volt, minél több szellemi tőkével és eszközzel
rendelkezett. A birodalmi, nemzeti, etnikai nacionalizmust tudósok, művészek (főként
írók), politikusok dolgozták ki, és részben terjesztették is, igazán hatékony populáris ter
jesztője azonban mégis a sajtó volt, amely a 19. század vége óta mind hatalmasabbá
vált, és mind nagyobb befolyásra tett szert.
E gátlástalanul szított nacionalizmus öngerjesztőnek bizonyult, és ráadásul nemcsak
a népi tömegek, hanem az irányítók éleslátását is megrontotta. A nacionalizmus mögött
így azután további illúziók lapultak. A politikai és katonai vezetők valóban nem gondoltak
arra, hogy az általuk kezdeményezett háború sokáig tarthat, és így arra sem, hogy a több
mint négy éves küzdelem igénybe veszi országaik minden erőforrását, kiüríti az állam
kasszát, milliókra rúgó emberi veszteségeket okoz, lerombolja a résztvevők egész gaz
daságát, s pusztulást, romokat és olyan nehézségeket hagy maga után, amelyeket még
a győztesek és a legerősebbek is csak hosszú évek alatt lesznek képesek felszámolni.
Nem vakmerő a megállapítás, hogy az érdekelt táborokban nem akadt egyetlen katonai
vezető sem, aki előrelátta volna a fegyvereknek, tankoknak és végül már repülőgépeknek
is azt a tömegét, amit a háború elemészt. Egyetlen politikai felelős sem képzelte, hogy
az államnak majd el kell adósodnia, rá kell tennie a kezét állampolgárainak vagyonára,
korlátoznia kell fogyasztását, vagyis a könnyűnek vélt győzelem érdekében az ellensé
gén kívül gyakorlatilag tönkre kell tennie a saját országát is. Egyetlen vezérkar sem volt
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képes a valóságnak megfelelő stratégia és katonai taktika kidolgozására, és a létező ter
vezetek gyakorlatilag mind csődöt mondtak azzal a logisztikával szemben, amellyel a fel
ek ebben a háborúban már rendelkeztek.
Kivételes sikerekre csak ott került sor (keleti front, Balkán), ahol az egyik fél általános
potenciálja nagyságrenddel alatta maradt a másikénak.
A nacionalista manipuláció és annak visszahatása, valamint a hibás valóságelemzés,
az illúzió megkönnyítette, hogy a fent vázolt láncreakció működésbe lépjen, és a balkáni
szikra lángra lobbanjon.

Célok
A háborús felek eredetileg azokat a törekvéseket fogalmazták meg háborús célként,
amelyek miatt érdemesnek látták a háború elkezdését. Szerepelt ebben Elzászon és Lotaringián kívül a német gyarmatok felosztása, majd a központi hatalmakhoz csatlakozó
Török birodalom lehulló részének felosztása, valamint a hagyományos orosz célok (ura
lom a Dardanellák felett és döntő befolyás a Balkán minél nagyobb részében) mellett
1916-tól már az is, hogy a szövetségessé váló Románia megkapja Bukovinát, Erdélyt, a
Partiumot, a Bánátot és még egy további sávot Magyarország birtokállományából. A né
met kormány olyan „közép-európai” hatalmi szférát akart kialakítani, amelybe beletarto
zott volna keleten az orosz fennhatóság alatt álló lengyel terület, nyugat felé pedig a né
met befolyás nagy léptékű kiterjesztése, és emellett számított gyarmatbirtokai kikerekí
tésére is. Ausztria-Magyarország kisebb korrekciókra törekedett, amelyek a Balkán felé
megszilárdíthatják a helyzetét. Az olasz kormány a „sacro egoismo” jegyében mindkét
féllel tárgyalt, hogy azután 1915 elején az antant javára döntsön Dél-Tirol, Isztria és Dal
mácia jelentős részének felkínálása fejében.
1917-ben azonban két esemény cezúrát teremtett a háború menetében és átalakította
a háború győztes befejezését követő terveket. Az 1917 márciusi orosz polgári-liberális
forradalom a legyengült Oroszországot gyakorlatilag, a november 7-i bolsevik forradalom
viszont már deklaráltan is kivonta a hadviselő táborból. Ami meggyengítette ugyan az
antant hatalmakat, egyúttal azonban csábító lehetőségeket kínált az újabb gyarapodásra
mindkét tábornak. Tervei kidolgozásával egyik fél sem késlekedett. 1917 decemberében
írták alá azt az angol-francia egyezményt, amelyben felosztották a birodalom déli vidé
kének jó részét, úgy, hogy a Baku-Batum olajvidék Nagy-Britannia, Dél-Ukrajna pedig
Franciaország zónájába esett. Ugyanebben az évben a német katonai és a politikai ve
zetés, élén a császárral, új tervet alakított ki, amelynek értelmében Németország és
Ausztria-Magyarország unióba kellett hogy lépjen (a vámok és a hadsereg tekintetében),
Németország megkapta volna az összes lengyel területet, továbbá a Baltikumot, Belo
russziát, Ukrajnát, úgy, hogy hatalmát kiterjesztette volna a Kaukázuson túlig.
Ugyanebben az évben azonban beavatkozott a küzdelembe az antant oldalán az Ame
rikai Egyesült Államok is, ami az amerikai hajók ellen elkövetett óvatlan kalóztámadáso
kon kívül valószínűleg azért következett be, mert Oroszország miatt az antant túlzottan
meggyengült, az USA pedig nem nézhette volna el, hogy az egész kontinens német ura
lom alá jusson. Ettől kezdve a német hadsereg esélye abban rejlett, hogy döntést tud-e
kicsikarni a nyugati fronton még mielőtt a friss amerikai egységek beavatkozhatnak a
harctéri eseményekbe. Ezt az esélyt csökkentette azonban, hogy a breszt-litovszki fegy
verszünet (később: béke) értelmében jelentős, jól felszerelt erőket kötöttek le a Keleten.
Az orosz birodalom öszeroppanása új fénybe helyezte az antanthatalmak előtt azt az
övezetet, amely Németország és Oroszország között húzódott. Jóllehet az új osztrák
magyar uralkodó, I. illetve IV. Károly lépéseket tett a háborúból való kiválásra, ezt részben
saját belső ellenzéke, részben a makacs olasz követelések, végül pedig azért sem tudta
végrehajtani, mert a bolsevik forradalom árnyékában apránként felértékelődtek az öve
zetben mutatkozó nemzeti törekvések, amelyekre a nyugati hatalmak addig nem sok fi
gyelmet fordítottak. E hatalmak szinte azonnal felkarolták a lengyel törekvéseket, ame
lyek mind Németországgal, mind a bolsevizmussal szemben jól jöttek, majd 1918 tava
szán megnyíltak a cseh, szlovák, délszláv stb. sugalmazások előtt is.
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Az USA belépése a háborúba maga után vonta azt is, hogy számításba kellett venni
Wilson elnök akkoriban még nagyon sajátosnak tűnő elveit, vagyis számolni kellett a „wilsonizmus”-sal. A központi hatalmak az elnök nemzeti önrendelkezési elvét akkor kezdték
komolyan venni és igyekeztek a maguk javára értelmezni, amikor a vereség már elkerül
hetetlennek látszott. Az antant viszont valamivel hamarabb elkezdte saját politikai ideo
lógiája átértékelését, amelyben most már nagy hangsúlyt kaptak az igazságosság és a
demokrácia elvei.
A német hadsereg nem nyerte meg az időcsatát, és miután 1918 tavaszán francia föl
dön megjelent a mintegy 1 milliós amerikai haderő, gyakorlatilag megszűnt az esélye a
győzlemre. Először mégis a gyengébbek estek ki a sorból: Törökország, Bulgária és
Ausztria-Magyarország. 1918. november 11 -én a németek is aláírták a fegyverszünetet.

A háború következményei
Emberi veszteségek
Nem számítva az oroszországi polgárháborús veszteségeket, a háború mintegy 8 mil
lió halottat hagyott maga után, amihez hozzájött még a súlyos sebesültek és gázmérge
zettek valamivel később elhúnyt, ismeretlen számú rétege. Az Amerikai Egyesült Államok
kivételével a halál a hadviselők táborában az aktív férfilakosságnak általában több mint
10%-át ragadta el. Számszerűen a legnagyobb veszteséget Németország és Oroszor
szág szenvedte.
Milliókat tett ki azok száma, akik a harcterekről nyomorékan, örökre munkaképtelenül
tértek haza.
Hatalmas veszteségeket szenvedett a civil lakosság is. Helyenként maguktól a had
műveletektől, a háború vége felé és közvetlenül utána pedig a járványoktól és az éhe
zéstől. Különösen az úgynevezett spanyol influenza szedett sok áldozatot, amely egyet
len év alatt (1918-ban) Nagy-Britanniában, Franciaországban és Olaszországban öszszesen közel félmillió embert ölt meg, és egészen 1920-ig dühöngött szerte Európában.
Még veszedelmesebbek voltak e hekatomba hosszú távú következményei. Már a há
ború alatt erősen csökkent a születések száma, hogy azután „a kieső évfolyamok”, a fiatal
férfiak megtizedelése miatt még tovább zuhanjon. Különösen súlyosan érintette e jelen
ség azokat a népességeket, amelyek körében a gyermekszületés korlátozása hosszabb
múltra tekintett vissza. Azokat az óriási veszteségeket azonban, amelyeket - a háború,
az intervenciók és a polgárháború eredményeként - Oroszország szenvedett el, az ilyes
fajta tradíciókat nem ismerő ottani populáció sem tudta kiheverni.
A háborút lezáró békerendszer hatalmas emigrációs hullámot indított el. Közel egymil
lióra tehető azoknak a németeknek a száma, akik a Baltikumból, Lengyelországból, Elzász-Lotaringiából menekültek el, és a korábbi német gyarmatokról költöztek vissza Né
metországba. Magyarország mintegy 400 000 magyar menekültet fogadott be azokról a te
rületekről, amelyeket a béke szomszédainak adott át. Bulgáriában ugyanez a szám 200 000
körül mozgott. A görög-török háború után kb. 1 millió görög hagyta el Kis-Ázsiát és tele
pedett be az anyaországba, amit kiegészített egy kis létszámú görögországi török lakos
ság átköltözése is. Amellett, hogy e menekült had befogadása és integrálása óriási ne
hézségeket okozott, az otthonuktól és egzisztenciális feltételeiktől megfosztott emberek
java része könnyű prédája lett minden revizionista és imperialista ideológiának.

Gazdasági hanyatlás
A háború által elpusztított érték fegyverzetben, lőszerben, eszközökben, hadihajókban
csakúgy felbecsülhetetlen, mint az az érték, amelyet a hadsereg egyszerűen felfalt (szál
lítás, szállítóeszköz, kommunikáció stb.). Globálisan azokat az anyagi károkat sem sike
rült összeszámlálni, amelyeket a háború Észak-Franicaországban, Eszak-Olaszországban, Belgiumban, Oroszország európai részében előidézett. A döntő azonban az, hogy
még azokban az országokban is a padlóra került a gazdaság, amelyeknek területén
egyáltalán nem folytak hadműveletek.
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Mindenütt csökkent a mezőgazdasági termelés, mivel a munkaképes férfiakat bevo
nultatták. Az ipar ugyan a háború alatt bőséggel tett eleget a hadsereg megrendelései
nek, ám a béke beköszöntével minden megtorpant, mert az átálláshoz mindenütt hiány
zott a tőke, egyes országokban pedig elveszett a nyersanyagforrás, bedugultak az addig
biztonságos külső piacok. A belháború prédájává vált Oroszországban a termelés szinte
teljesen megszűnt, és a normalizálódás majd csak 1921-ben indult be.
Beszűkült a háború folyamán Európa belső kereskedelme, minthogy a kontinenst fron
tok és gazdasági blokádok szabdalták szét. Nyugat-Európa gabonaszállítója Kelet-Európa helyett Kanada, az USA és Argentína lett. Nagy-Britannia, Franciaország, Német
ország stb. elvesztette számos tengerentúli piacát, hogy helyükre Amerika és Japán nyo
muljon be. Számos ország - közöttük első helyen az angol domíniumok és India - Európa
visszaszorulását fel tudta használni mind termelése felfuttatására, mind a világkereske
delemben betöltött szerepének megerősítésére.
Katasztrofális volt a háború pénzügyi következménye. Nagy-Britannia - és egészében
véve Európa - megszűnt a világ bankára lenni. A nagy francia finanszírozási tervek, ame
lyek Közép-kelet-Európára irányultak, sorra összeomlottak, az Angol Bank pedig 1925ben végleg feladta a kontinensen a pénzkihelyezést és minden erejével a birodalom felé
fordult. A kihelyezett pénzeket nem egy esetben elvesztették (pl. franciák az oroszországi
befektetéseket), máskor hazahívták, hogy belső bajaikon segítsenek, sokszor átenged
ték amerikai bankoknak. Nagy-Britannia 5 milliárd dollár értékű kihelyezését adta el az
USA-nak. Bizonyos külföldi befektetéseket egyszerűen elkonfiskáltak; így például a né
met befektetéseket Törökországban és Kínában.
Minden állam eladósodott. A külső adósságok elsősorban az antant országokban je
lentkeztek, csaknem mindig amerikai bankárokkal, illetve az amerikai állammal szemben.
Ettől a tehertől azután az érintettek elsősorban a vesztes országoktól követelt jóvátétel
behajtása útján próbáltak megszabadulni, ám az angol bankárok elég hamar rájöttek arra
(1922-1923 folyamán), hogy ez a politika csak még katasztrofálisabb helyzetbe hozza
az egész európai gazdasági hálózatot. A belső eladósodás minden hadviselő államban
bekövetkezett a kibocsátott államkölcsönök miatt, amelyeknek csak egy csekély töredé
két voltak képesek az adókból fedezettel ellátni. Bár mindenütt megkísérelték az adóprés
megtekerését, ez nem vezetett eredményre, aminek egyenes következményeként addig
még sosem ismert infláció keletkezett. Ez azért mutatkozott különlegesen veszedelmes
nek, mert közben mindenütt csökkent az aranytartalék. Csökkent azért, mert az államok
sokszor kénytelenek voltak arannyal fizetni vásárlásaikért, továbbá nemesfémmel
egyenlítették ki fizetési mérlegük hiányát. Gyakran előfordult, hogy a vagyonosok nemes
fémben kimenekítették tőkéjük egy részét semleges vagy biztonságos országokban, sőt
az is, hogy az arany-, nemesfém- és devizakészlet egy részét ellopták. Mindennek eredmé
nyeként a legtöbb országban megszűnt a konvertibilis valuta, és ez tovább korlátozta a nem
zetközi kereskedelmet. Az inflációnak megfelelő áremelkedést a bérek és fizetések nem tud
ták követni és ez növelte a más forrásokból is fakadó társadalmi elégedetlenséget.
A háborús konfliktusból és az azt követő gazdasági-pénzügyi káoszból Európán kívüli
területek, országok húztak hasznot. A legfőbb haszonélvező Japán volt (hivatalosan had
viselő, de hadműveletekben alig vett részt), amely megszerezte az angol-francia távol
keleti selyem- és textilpiacot, továbbá Kanada fa- és fémipari termékeit, végül, de első
sorban az USA, amely öt év alatt megötszörözte acéltermelését, több mint 10 milliárd
dollárt hitelezett és begyűjtötte az aranykészlet mintegy felét. Az Amerikai Egyesült Álla
mok az első világháború végére a világ első gazdasági és pézügy i hatalmává vált. Európa
napja hanyatlóban volt.

Társadalmi-politikai zavarok
A menekültek, idegen uralom alá kerültek, átmenetileg megszálltak millióiról nem be
szélve, a háborús következmények minden társadalmi osztályt és réteget sújtottak; a
vesztes országokban nagyobb, a győztesekben kisebb mértékben. A bérből és fizetésből
élők életszínvonalát az infláció sújtotta, a kisnyugdíjasokat ugyanaz tönkretette, az államkölcsönöket előnyben részesítő kisbefektetők jövedelme nullára íródott, a kisvállal
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kozók jó része nem birkózott meg a nehézségekkel. A háborún tovább gazdagodott tő
keerős vállalatok meginogtak. Csak az agráriusok vészelték át jól a válságot, kivéve azo
kat az országokat, amelyekben a földszegény vagy földtelen falusi rétegek nyomora a
piac beszűkülése miatt katasztrofálissá vált. Igazi nyerteseknek csak azok a spekulátor
újgazdagok mutatkoztak, akik busás háborús nyereségeiket át tudták menteni (további
spekulációval, kincsek felvásárlásával, tőkemenekítéssel stb.).
A vezető csoportok, amelyek a háború kiváltásában döntő szerepet játszottak, minde
nütt veszítettek presztízsükből, a háborús győzelemhez, dicsőséghez, boldogsághoz fű
zött illúziók összeroppantak, antikapitalista hangulat kezdett elterjedni, amely sokféle for
mát öltött (szocialista, bolsevik, radikális, konzervatív, fasiszta, nemzetiszocialista stb.).
A háborút nagy kiterjedésű sztrájkok, lázongások, forradalmak, puccskísérletek és
puccsok követték.
A szellemi életben is megjelent a kiábrándulás a harcos életből és erényekből, a nyu
gati világ sorsát illetően a pesszimizmus került előtérbe. Ugyanakkor meginogtak a ha
gyományos értékek: az emberi élet elveszítette szentségét, jogot nyert az élvezet haj
szolása, az erőszak, az egoizmus. A ráció helyén polgárjogot nyert az irracionális és az
abszurd. Minden megkérdőjelezhetővé, relatívvá vált.
A felfordulás midnenütt megkérdőjelezte a fennálló politikai struktúrák létjogosultságát
is. A legsúlyosabb nehézségek és a vereség színhelyein a népek forradalmakat és ha
talmas népmozgásokat éltek át, miként Oroszországban, Ausztria-Magyarországon, Né
metországban, Törökországban, Bulgáriában, de a választók előbb vagy utóbb sorra le
váltották a „győztes" kormányokat is. Franicaországban G. Clemenceau-\, a „Győzelem
Atyjá”-t megbuktatták a köztársasági elnöki választásokon, Nagy-Britanniában nem csak
Uoyd George, de vele együtt a Liberális Párt is definitíve megbukott.
Különböző formákban (egyesületek, bajtársi szövetségek, ligák, mozgalmak, pártok)
mindenütt megerősödött a szélsőséges, radikális jobboldal, amely nacionalista vagy faj
elméletet hirdetett és támadta a liberalizmust, a demokráciát, valamint a hagyományos
vezető csoportokat. A védekezési ösztönök csakúgy, mint a növekvő pénzügyi és szo
ciális problémák a végrehajtó hatalom megerősödését vonták maguk után azokban az
országokban is, amelyekben diktatúra nem jött létre. A gazdasági liberalizmustól azonban
egyes államok nehezen vettek búcsút (elsősorban Nagy-Britannia), és ez további prob
lémákat idézett elő.
A háború következtében jelentősen csökkent az európai államok nemzetközi politikai
befolyása is, amire kedvezőtlenül hatott a megváltozott amerikai-európai pénzügyi-gaz
dasági viszony, valamint a gyarmati világban elharapózó felismerés, hogy a fehér ember
megverhető, hiszen a háborús győzelemben részük volt az angol és a francia gyarmat
katonáknak is. Sok más tényező mellett e felismerés is táplálta azokat a gyarmati moz
galmakat, amelyek a háború után korábban nem ismert erővel támadtak fel a Brit Biro
dalomban, a francia és a spanyol gyarmatokon.
U j és ré g i a b é ke re n d sze rb e n
Az európai helyzet újrarendezésére 1919-ben még egy olyan időpontban került sor,
amikor a problémák jelentős részét a győztes országok politikusai elől eltakarta a győ
zelem mámora. Az európai békeszerzők abból a generációból kerültek ki, amely a hábo
rút akarta, és annak vélt gyümölcseit be akarták hajtani. Akadt közöttük, aki halványan
megsejtett valamit a háború igazi következményeiből, de szkepszisét végül is félretette,
vagy pedig nem volt ereje ahhoz, hogy az igazi rendezést elősegítő javaslatait keresz
tülvigye.
Modern gondolatokat az amerikai elnök, Wilson képviselt (a tengerek és a kereskede
lem szabadsága, megtorlás nélküli béke, békét biztosító nemzetközi szervezet létreho
zása, nemzeti önrendelkezés), mivel azonban álláspontját sem tartósabb katonai jelen
léttel, sem anyagi-pénzügyi eszközökkel nem tudta alátámasztani, javaslatai vagy egyál
talán nem, vagy csonkán, torzult formában valósultak meg. Óvatosnak mutakozott a nagy
területi változtatásokkal és atúlságosan nagynak vélt új kisebbségek teremtésével szem
ben az angol delegáció vezetője, Lloyd George is; nézetét azonban nem osztotta a de
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legáció jó része (így Churchill, Balfout, később Curzon), ami eleve csökkentette a minisz
terelnök esélyeit arra, hogy mérsékeltebb politikáját érvényre juttassa. Az olasz delegáció
azért volt szorult helyzetben, mert ragaszkodván a vele kötött titkos szerződés előírásá
nak végrehajtásához, kénytelen volt támogatni a román kormánnyal kötött titkos szerző
dést is, továbbá a jugoszláv kérdés szembeállította az amerikai elnökkel, végül a bur
genlandi kérdés miatt választani kellett két támogatottja között stb. A francia delegáció a
számára legfontosabb németkérdésben engedményre kényszerülve másutt kívánt kom
penzációkat (Anschluss-tilalom, leendő szövetségesei igényeinek minél nagyobb kielé
gítése), és ezeket többnyire el is érte.
A heves viták kísérte békekonferencia végül is négy fontos kérdésben hagyott maga
után részben megoldatlan, részben káros következményekkel megoldott problémákat.
Hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország belesüllyedjen az intervenciós polgárháború
poklába, ami (a bolsevik politika mellett) egyúttal Európa tartós kettészakadását is meg
alapozta. Oroszország kivált a világgazdaság vérkeringéséből, és új vezetői hozzáláttak
egy olyan elszigelt birodalom felépítéséhez, amelynek létét a világ többi része fenyege
tésnek tekintette a maga számára, és amely egész fennállása alatt nem szűnt meg ret
tegni a külvilág fenyegető rémétől. E szakadás tovább gyengítette Európát és pozícióit
a világ többi részével szemben, annál is inkább, mert a szovjet vezetés hamarosan arra
a meggyőződésre jutott, hogy a gyarmati mozgalmak támogatás révén csökkentheti az
„imperialista” hatalmak részéről reá leselkedő veszélyt.
Az etnikai és önrendelkezési elv, továbbá az igazság és a demokrácia nevében a kon
ferencia olyan területi intézkedéseket hozott, amelyek sem a nemzetiségi határokra, sem
az időközben létesített demokráciák jogos érdekeire nem voltak tekintettel. Modern ideo
lógiába burkolva a jó öreg hódítópolitikát folytatták. Ausztriát leszámítva is mintegy 5 millió
németet ajándékoztak el más országoknak, és nagyjából 3 millió magyart a Magyaror
szággal szomszédos államoknak, több millió ukránt Lengyelországnak stb., miközben a
kisebbségvédelmi szerződések nem bizonyultak hatékonyaknak. A háttérben folytatott
diplomáciai tevékenység ugyanakkor szerepet játszott abban, hogy a többnemzetíségű
új államokban (főként Jugoszláviában) az alkotó nemzetek által szorgalmazott konföde
ráció helyett egy uralkodó nemzet által kialakított centralizált állam keletkezzen.
A békeszerződés rendszere egyensúlytalanságot teremtett katonai tekintetben. A bé
kék megkövetelték a vesztes országok leszerelését, miközben a győztesek és a kedvez
ményezett kishatalmak nem szereltek le, illetve kiépítették haderejüket. A vesztes orszá
gokat hosszú évekig abszolút katonai túlsúly nyomasztotta, és helyzetük kiszolgáltatottá
vált. (Ez tette lehetővé - többek között - Magyarország nyomás alá helyezését 1921-ben,
az ún. királypuccsok idején, illetve 1923-ban a Ruhr-vidék francia-belga megszállását.)
A pénzügyek ziláltságát csak fokozta a hatalmak által elfogadott jóvátételi elv, amely
nek konkrétumait azonban nem tudták kidolgozni. A jóvátétellé átkeresztelt hadisarc le
hetetlenné tette, hogy a gazdaságilag fokozottan tönkrement vesztes országok talpraállásukhoz hitelekre találjanak, mivel egész nemzetgazdaságuk zálogként szerepelt.
Hosszas tárgyalások, viták, nemzetközi tanácskozások, különleges bizottságok egyez
tetései után a jóvátétel ügyét végül a gazdasági világválság úgy seperte el, hogy abból
senkinek sem származott haszna, kisebb-nagyobb kára azonban mindenkinek volt be
lőle. Beleértendő ebbe az USA is, amely a jóvátételben közvetve érdekelt volt, mivel an
nak fizetése alapján várhatta, hogy európai adósai törlesztenek neki.
Az európai békerendszer nemcsak azért mutatkozott „fegyverszünetnek” , mert éles
nemzeti sérelmeket okozott, hanem azért is, mert pénzügyi és katonai rendelkezéseivel
is rongálta, akadályozta a kiegyenlítődést és aláásta a béke tartósságát.

A diktatúrák
Keletkezésük okai
Közvetlenül a háború után a politikai inga egész Európában balra lendült ki: megbukott
a német és az osztrák-magyar császárság, a török szultánság és az orosz cárizmus. Min
denütt parlamentáris demokráciák, többnyire köztársaságok létesültek. E jelenségnek
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két fő okát mutathatjuk ki: az összeomlásnak, illetve a vereségnek e régi rendszerek vol
tak a felelősei; az újrarendezésben mindenütt igyekeztek igazodni a győztes ideológiá
hoz, márcsak azért is, mert így több megértést reméltek a világ aktuális uraitól.
A csalódás azonban hamarosan bekövetkezett mind az új politikai berendezkedés
könnyű megvalósítását, mind a várt kedvezményeket illetően. 1919-től kezdve Európát
fokozatosan elborították az új diktatúrák. A huszas években fasiszta diktatúra jött létre
Olaszországban, katonai diktatúra Portugáliában, Spanyolországban és Bulgáriában,
megszületett a „szanációs” diktatúra Lengyelországban, a magát fasisztának tekinthető
kabinet-diktatúra Litvániában, a „gyógyító” királyi diktatúra Jugoszláviában és kialakult
az autoriter uralmi rendszer Magyarországon. A harmincas években - akkor már elvá
laszthatatlanul a világválságtól - e hullámot újabb széria követte. Berendezkedett a Salazar-diktatúra Portugáliában, Spanyolországban közel hároméves polgárháború révén
uralomra jutott a Franco-diktatúra, új kabinet-diktatúrák keletkeztek a Baltikumban (Lett
ország és Észtország), királyi diktatúrák jöttek létre a Balkánon (Bulgária, Görögország,
Románia), diktatúra keletkezett Ausztriában és - ami a legdöntőbb volt - uralomra jutott
a nemzetiszocialista diktatúra Németországban. Ugyanakkor kifejlődött a Szovjetunióban
a sztálinista diktatúra. Másként szólva: területi és népességi szempontból Európa döntő
többségét különböző típusú diktatúrák árasztották el.
Közkeletű e jelenséget a liberalizmus válságával hozni kapcsolatba. E nézet annyiban
felel meg a valóságnak, hogy a gazdasági liberalizmus felváltásának elmaradása, a kor
gazdasági és társadalmi helyzetének megfelelő modern, a szociális gondoskodást és
ennek (is) megfelelően a piac kitejesztését és viszonylagos szilárdságát garantáló poli
tika késlekedése valóban döntő szerepet játszott e jelenség eluralkodásában. Hozzá kell
tenni azonban ehhez, hogy a válságot mégis azok a társadalmak érték túl diktatórikus
fordulat nélkül, amelykben a politikai liberalizmus jelentős múltra tekinthetett vissza, és
nagyobb szilárdságra tett szert. Ebben minden valószínűség szerint az játszott döntő sze
repet, hogy ezek a társadalmak és egész rendszerük rugalmasabb, mozgékonyabb és
alkalmazkodóképesebb volt, mint azok, amelyek - többnyire általános elmaradottságuk
nak is köszönhetően - ezekkel az erőkkel nem rendelkeztek.
A diktatúráknak tehát Európa nagy részében megágyazott a hosszú történeti időben
megfigyelhető lemaradás, ahhoz azonban, hogy a diktatúrák valóban létrejöjjenek, még
középtávú súlyso nehézségeknek is fel kellett merülniük (vereség, súlyos belső vagy kül
ső megrázkódtatás, gazdasági válság), és végül szükség volt olyan társadalmi csopor
tokra és vezető személyiségekre, akik a kérdésről rövid távon döntéseket hoztak.
A legfontosabb közvetlen kiváltó oknak minden esetben az mutatkozott, hogy egy kü
lönösen súlyos, válságos helyzetben a politikai vezető csoportok nem voltak képesek
alternatívát kidolgozni és felmutatni a diktatúrával szemben. Ennek oka lehetett a tanács
talanság és a politikai paletta pillanatnyi állapota (Olaszország, Németország), vagy egy
szerűen az a tény, hogy az adott ország általános elmaradottsága miatt a liberális parla
mentarizmus működőképtelennek bizonyult, és nem is létezett olyan polgárság és polgári
középréteg, amelyre egy ilyen megoldást alapozni lehetett volna.
Ez a hiány vált történelemformáló erővé már Oroszországban is 1917-ben, ahol a pol
gári demokratikus berendezkedés lehetősége nem csak képviselői ügyetlenségén és a
bolsevik vezetők éleselméjűségén bukott meg, de lényegében véve azon, hogy ebben a
több mint 80%-ában paraszti országban a polgári demokráciának nem volt számottevő
polgári támasza. így azután egy zömmel értelmiségiekből álló új elit elindíthatott útjára
egy olyan állami, társadalmi, gazdasági, kulturális kísérletet, amdly magát ugyan proletár
elvűnek jelentette ki, de a valóságban saját világmegváltó eszméjét képviselte csupán.
Társadalmi bázis szempontjából eléggé hasonlított ehhez a helyzet mind az Ibériai
félszigeten, mind a Baltikumban és a Balkánon, de nagy mértékben eltért tőle Németor
szágban, Olaszországban, sőt Ausztriában és Magyarországon is. Németország és
Olaszország esetében eléggé elterjedt „preventív” diktatúráról beszélni, amely egy bol
sevik típusú diktatúrát előzött volna meg, a prevenció szükségessége azonban legfeljebb
a tőle félő agyakban merült fel, a valóságban azonban nem. Olaszországban a munkásmozgalom minden vonatkozásban hanyatlóban volt, amikor Mussolini miniszterelnöki ki
nevezésére sor került, Németországban pedig a baloldali pártok egyesülésére vagy
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együttműködésére semmi kilátás nem volt, és egyik baloldali párt sem készült a hatalom
átvételére. A valóságban mindkét esetben arról volt szó, hogy a hadsereg nem vállalta
egy esetleges kivételes állapot biztosítását, a gazdasági elit pedig könnyebben vállalko
zott egy rendteremtőnek képzelt diktatúra elfogadására, mint az egyébként eléggé kidol
gozatlan kompromisszumos és vélhetően költéséges megoldási módok keresésére.
Ezek a diktatúrák létesítésüket nagymértékben annak köszönhették, hogy ha nem is
többségi, de nagyon jelentős tömegek támogatták őket, és militáns gárdájukból félkatonai
jellegű, nyomást gyakorló kommandókat hoztak létre. A legtöbb esetben azonban a dik
tatúra kiváltója és legfőbb támasza a hadsereg volt és maradt még akkor is, ha utóbb a
diktatúrák kreáltak is valamiféle egységpártot. Kivétel nélkül ez volt a helyzet a kabinetés a királyi diktatúrák esetében, és ezek között már valóban akadt olyan is, amely elébe
vágott egy szélsőjobboldali, náci-fasiszta típusú kísérletnek, és el is hárította azt. Katonai
puccs szolgáltatott kiindulást Salazarnak, és a hadsereg egy része volt Franco legbizto
sabb közvetlen támasza is.

A diktatúrák fajtái
A 20. századi európai diktatúrák közös sajátossága, hogy megszüntetik a szó igazi
értelmében vehető parlamentarizmust, a politikai szabadságjogokat, a szólásszabadságot és a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák az egyén jogait. A jogrend
megszüntetése vagy alapos csonkítása által, az erőszakszervek számszerű növelése
és - főként - jogainak kiterjesztése révén az egész társadalmat kiszolgáltatottá teszik.
Minden másban és a fentiek módozataiban azonban mindegyik a maga módján jár el.
A diktatúra jellegzetességeit a legjobban a sztálinizmus, a nácizmus és a fasizmus me
rítette ki. Míg azonban Sztálin a pártot tette mindenhatóvá, és annak rendelte alá az ál
lamot, addig Mussolini az államból csinált istenséget és annak kiszolgáló szervévé vál
toztatta át a fasiszta pártot, Hitler pedig a legnagyobb zűrzavarban, egymás mellett, alatt,
felett működtette az állami és a pártszerveket. A politikai rendőrség Németországban ál
lammá lett a államban, a Szovjetunióban rendkívüli, de a pártnak és Sztálinnak alárendelt
állapotban tevékenykedett, Olaszországban viszont minden ereje és hatalma ellenére is
jelentéktelen maradt az SS-SD-Gestapo hármashoz, illetve a Csekához és utódaihoz
képest.
A sztálinizmusban (és minden más új. „létező szocializmusban”) a magántulajdon
megsemmisítése (illetőleg: „csaknem” megsemmisítése) a társadalom gyökeréig hatoló
átrendezést és a hatalom befolyásának szinte teljes korlátlanságát biztosította. Noha a
gazdaság irányítását némely nacionalista-faji jellegű diktatúra is magához ragadta kisebb-magyobb mértékben, ez mindenütt felületi jelenség maradt, és sehol sem vezetett
az egész gazdsaság és társadalom átszerkesztéséhez. E különbség jelentősége nem
csak a két típus jellegében, hanem következményeiben is megmutatkozott.
Jelentékeny az az eltérés is, ami a két típus ideológiája, valamint a két ideológiatípus
és a valóság közötti viszony alakulásának módjában mutatkozik.
Ami a jobboldali diktatúrákat illeti, megkülönböztethetünk közöttük - mint már fentebb
tettük - bázisuk és jellegük alapján náci-fasiszta, továbbá katonai erőn nyugvó fasiszta,
királyi, kabinet és autoriter formákat, de vizsgálat tárgya lehet az is, hogy az egyes fajták
zártsága a társadalom különféle rétegei szempontjából mennyire fejlődött ki.

Az európai demokráciák „túlélése "
Jóllehet Nyugat-Európa parlamentáris demokráciái is súlyos válságokat éltek át, a
mérleg mégis azzal zárul, hogy a demokratikus parlamentarizmus útján korábban elindult
államok zöme (államformájuktól függetlenül) meg is maradtak ezen az úton. E szempont
ból Németország és Olaszország amolyan „köztes” helyen állt, mivel nem mondható,
hogy a két országban nem történtek lépések ebben az irányban, de - miként éppen maga
a történelem tanúsítja - ezek nem voltak sem elég tartósak, sem eléggé mélyek társa
dalmi-szellemi szempontból ahhoz, hogy a liberális rendszerek túléljék a súlyos megpró
báltatásokat.
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A „túlélő” demokráciák számára pozitívumot jelentett, hogy vagy győztesként kerültek
ki a háborúból, vagy mint semlegesek, attól csak kevéssé szenvedtek, vagy éppenséggel
hasznát látták annak, hogy a háborús feleknek szállítottak.
Több esetben erőforrást jelentett számukra a gyarmatbirodalom (Nagy-Britannia, Fran
ciaország, Hollandia, Belgium), ami a már érintett problémák ellenére egyelőre továbbra
is biztosított gazdasági-kereskedelmi lehetőségeket, piacokat, munkaerő-felvevő kapa
citást.
Legjelentősebb erőforrásuknak azonban mégis az mutatkozott, hogy már begyakorol
ták az időről időre korábban is szükségesnek mutatkozó váltási mechanizmust, és kiala
kították annak eljárási formáit. Ez rugalmasabbá, mozgékonyabbá tette e rendszereket,
és biztosította, hgoy a politikai mezőnyben új erők tűnjenek fel az elfogadott politikai nor
mák sérelme nélkül így történhetett, hogy Nagy-Britanniában a Liberális Párt befolyásá
nak megszűnése nem okozott politikai katasztrófát, hanem helyét elfoglalhatta a Mun
káspárt, vagy hogy Franciaországban a Blum-féle Népfront-kormány megalakulása min
den súlyos nehézség ellenére sem váltott kis polgárháborús állapotokat, mint az Spa
nyolországban történt. Hasonló mozgási irány jelent meg - főként a gazdasági világvál
ság hatására (más-más színben és jegyben) a nyugati kisállamokban és Skandináviában
is. Összefoglalóan az mondható, hogy a szabad politikai mozgástér lehetővé tett - és ha
lassan is, de valóban felmutatta - az új politikai alternatívát, ami a klasszikus liberalizmus
fokozatos átértelmezéséhez, az irányított, szociálisan körültekintő (később jólétinek ne
vezett) formákhoz vezett.
A nagyobb manőverezési készség nem állt meg a politikai mezőnyben, de egyúttal
jelentette a nagyobb teret a társadalmi kezdeményezés számára, aminek valójában dön
tő szerepe volt a politikai játéktér bővülésében.

A második világháború
Miért nem lehetett elhárítani?
A II. világháború nem a versailles-i béke miatt, hanem azért tört ki, mert Németország
vezető csoportja Hitlerrel az élén elhatározta, hogy földet, „teret” szerez a germán fajnak
és létrehozza azt az Európát, amely felett teljes egészében a németek által vezetett ger
mán birodalom uralkodik. 1939-ben Lengyelország megtámadásától Hitlert csak az tart
hatta volna vissza, ha azzal kell számolnia, hogy szembetalálja magát a Szovjetunió had
erejével (amit akkor még nagyon kevésre becsült) és egyúttal azzal kell számolnia, hogy
francia-angol erők hátba támadják.
A fentiek szerint alaptalanoknak kell tekintenünk azt a feltevést, hogy a háború elke
rülhető lett volna, ha az angol politikai vezetők az ún.„danzingi kérdés” német megoldását
is támogatják. Annál is inkább, mert a kérdés békés megoldását tárgyalás útján valójában
fel is ajánlották, és Hitler volt az, aki hallani sem akart második Münchenről.
A védekezés európai megszervezésének, a kollektív biztonság megteremtésének el
maradását viszont szintén nem lehetséges egyszerűen az angol „megbékéltetők” politi
kai ostobaságával vagy egyenesen áruló paktumosdijával magyarázni. A Chamberlainkormányzat koncepiója szerint ugyanis a megbékélést a versailles-i igazságtalanságok
jóvátétele keretében kellett volna biztosítani, egy olyan körben tehát, amely Hitlert nem
érdekelte. Ha az angol kormánypolitika - amint azt Sztálin félte és talán hitte is - valóban
elmegy odáig, hogy kész az egész Keletet (tehát a Szovjetuniót) is feltálalni Németor
szágnak, ezt minden további nélkül megtehette volna, minthogy Hitler egy ilyenfajta meg
egyezést és együttműködést többször felajánlott.
Ezt az ajánlatot azonban a brit kormány nem fogadhatta el. Méghozzá lényegében vé
ve azért nem, mert attól kellett tartania, hogy ez nem a két erő kölcsönös legyengüléséhez, hanem német győzelemhez vezetne, ami viszont német uralmat jelentene a konti
nens óriási többségén, valamint azt, hogy a birodalom közelről fenyegetné a brit szférát
a Közel- és a Közép-Keleten. (Ha hozzávesszük ehhez a németekkel már szövetséges
Olaszország elkerülhetetlen erőgyarapodását, úgy e perspektívához még a súlyos ne
hézségek ígérete társult Afrikában és a Földközi-tengeren.)
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Hogy a biztonsági összefogás Nyugat és Kelet között 1939-ben (vagy előbb) mégsem
jött létre, azt elsősorban a két fél kölcsönös bizalmatlanságára lehet visszavezetni, ami
hez azután alárendeltebb kérdések is társultak. A bizalmatlanságot kétségkívül táplálták
ideológiai megfontolások és történelmi emlékek is, az adott helyzetben azonban fonto
sabbnak látszik e tényezőknél az, hogy kölcsönösen nem hittek a másik fél tényleges
katonai elkötelezettségében és erejében. Az angol és francia vezetők (Hitlerhez hason
lóan) a Vörös Hadsereg harci értékét nagyon kevésre becsülték, mert úgy vélték, hogy
nincs mögötte gazdasági erő és infrastruktúra, szervezetét Sztálin nem sokkal korábban
szétzúzta és vezető csoportját megsemmisítette. Másfelől viszont Sztálin azt tapasztalta,
hogy mindkét nyugati állam óvakodik attól, hogy konfliktus esetére a katonai részvételre
elkötelezze magát, miközben azt sem tudja biztosítani, hogy a szovjet beavatkozás szá
mára akár Lengyelország, akár Románia területén szabad út nyíljon. E körülmények kö
zött valójában mindkét fél időnyerésre játszhatott csupán, és valóban ezt is tette. Ha jogos
a megállapítás, hogy a megnyert időt Sztálin nem használtaiéi jól és elszámította magát,
ugyanilyen jogosan hozzátehetjük ehhez, hogy az így nyert mintegy fél évet a nyugati
hatalmak sem aknázták ki igazán.
Ha az angol politikai érdek keményen kizárta a németek keleti hódításának támoga
tását, Sztálin lépése és a német-szovjet paktum megkötése kategorikus imperatívusszá
tette, hogy mind Nagy-Britannia, mind Franciaország elkötelezze magát az ellenoldalon.
Miután ez megtörtént, kialakult a háború első alapképlete. A Lengyelország elleni táma
dás után a nyugati hatalmak már csak abban reménykedhettek, hogy a szovjet paktum
ellenére Hitler követkeő lépése mégis a Szovjetunió megtámadása lesz, ami számukra
időnyerést jelent. Ez alighanem befolyásolta azt a magatartásukat, amelyet a „furcsa”
szóval szokás illetni ezt követő hadviselésükkel kapcsolatban.

Min bukott el a hitleri stratégia?
A német hadvezetés ugyan Hitler koncepciója szellemében dolgozott ki részletstraté
giákat, amelyek modernizált változatban megfeleltek a szokásos katonai szempontoknak
és sémáknak, de a háborúnak mint olyannak nem volt globális stratégiája, és ez a körül
mény visszaütött a részletelgondolásokra is. Példa erre a nyugati hadjárat, amennyiben
az ottani nagy győzelem ellenére katonai szempontból nyitva és a jövőre, illetve a politi
kára bízatott a maradék Franciaország (a francia gyarmatbirodalom, a flotta, a Földközi
tenger), valamint Nagy-Britannia kérdése, és annyiban is, hogy midőn Hitler végül elej
tette a brit szigetek elleni invázió tervét, az anyaországgal együtt nyitva hagyta az egész
Birodalom kérdését, amire egyelőre nem volt semmilyen megoldása.
A hitleri elgondolásban a globális stratégiát az időjátszma helyettesítette, és az úgy
nevezett villámháborúnak ez volt a lényege. A nyugati hadjáratot a lengyelországi műve
letek után azonnal el akarta kezdeni, hogy az ellenfélnek mind kevesebb ideje jusson a
felkészülésre, majd a keleti hadjáratot öt-hat hónap alatt akarta győzelmesen befejezni,
hogy Nagy-Britanniát megakadályozza mind saját felkészülésében, mind abban, hogy
az Amerikai Egyesült Államoktól kaphasson hathatós segítséget.
Ez a stratégiát helyettesítő időjátszma (figylemeztető előjelek mellett, mint amilyen az
angol politikai-katonai vezetés kitartása volt) lényegében akkor bukott meg, amikor a
Szovjetuniót nem sikerült tervbe vett öt-hat hónap alatt leverni, sem hadseregének úgy
nevezett „élő erejét” megsemmisíteni. Hogy miként sikerült egy olyan rosszul működő
birodalomban, mint a Szovjetunió volt, Sztálin késlekedése és minden kezdetben elkö
vetett rettenetes katonai hiba ellenére végrehajtani a mozgósítást, az ipartelepek áttele
pítését, biztosítani a hadsereg ellátását, azt mindezideig homály fedi, de tény, hogy mégis
sikerült. Azt az időt viszont, amit Sztálin hibás számítása miatt elvesztegetett, most se
gített bepótolni a Szovjetunió hatalmas területe, ami lehetővé tette a visszavonulást és
a védelem pótlólagos megszervezését anélkül, hogy az állam összeomlott volna. Segít
ségül jött ehhez a hamarosan beinduló amerikai szállítások mellet a német megszállási
politika is, amely a szovjet erőfeszítések mellé sorakoztatta fel azokat az állampolgárokat
is, akik a bolsevik rendszertől egyébként szívesen megszabadultak volna. A honvédelmi
53

ORMOS MÁRIA

hangulatot egyébként Sztálin ideológiai váltása, valamint az a körülmény is előmozdítot
ta, hogy megnyerte ehhez az ortodox egyház vezetőinek támogatását.
Miután a küzdelembe a japán támadás következtében 1941 végén az Amerikai Egye
sült Államok is beavatkozott, az időjátszma szellemében a Wehrmachtnak már csak egy
halvány esélye maradt arra, hogy újabb öt-hat hónap alatt kikényszerítse a döntést Ke
leten, hogy azután erejének zömével a két világhatalom ellen forduljon. Mint ismeretes,
e döntést (a keleti stratégiai terv átdolgozása ellenére) nem sikerült kicsikarni. Sőt, az év
folyamán a szövetségesek már mind Afrikában, mind a Távol-Keleten megmutatták ere
jüket, a délkeleti német támadás pedig végül katasztrófába fúlt a Sztálingrád-Don térség
ben. Ezzel az időjátszma elveszett, és Hitlernek már csak pótlólagos reményei maradtak.
Ilyenek: a természetellenes szövetség a nyugati demokráciák és a Szovjetunió között
felbomlik, mielőtt a háború befejeződne; Németországban előbb készülnek el az új tö
megpusztító fegyverek, mint a másik táborban; meghal valamelyik meghatározó vezető
politikus és utóda gyorsan felszámolja a konfliktust.
Jóllehet a szövetség valóban „természetellenes'' volt, annyira mégsem, hogy résztve
vői közös érdekeiket kockáztassák. Bár az atombomba előállításán Németországban is
dolgoztak, megbosszulta magát, hogy a tudósok egy részét emigrációba kényszerít ették,
az otthon maradtak pedig vélhetően inkább szabotálták, mintsem előmozdították az ered
ményt. Az egyik jelentős vezető, Roosevelt elnök valóban meghalt a győzelem kivívása
előtt, utóda, Truman azonban e győzelmet semmivel sem kívánta kockáztatni.

Következmények
A háború pusztításait illetően el lehet ismételni mindazt, amit az I. világháborúval kap
csolatban elmondtunk, csak minden egyes tételt jóval nagyobb dimenzióban kell elhe
lyeznünk. A háború következménye nem 8-10 millió, hanem 50-55 millió halott volt. A civil
lakosság veszteségeit nem százezrekben, hanem milliókban kell mérni. Nem néhány ré
gió szenvedett súlyos pusztításokat, hanem egész országok, városok sokasága vált rom
halommá, tönkrement a közlekedés jelentős része, a túlélő európai lakosság úgyszólván
koldusbotra jutott. Több millió ember - lengyel, ukrán, német, magyar stb. - fogott ismét
vándorbotot, a túlélő zsidók jelentős része nemcsak volt hazáját, hanem a kontinenst is
sietett elhagyni.
Európa ezúttal valóban „porig égett", és nem nagyon lehetett hinni abban, hogy saját
erejéből egyáltalán fel tud tápászkodni. Ennyiben a második nagy háború kinagyított
megismétlését jelentette az elsőnek, következményei között azonban merőben új elemek
is jelentkeztek.
A haditechnikában az első világháború is kitermelt új, minden korábbinál veszedelme
sebb eszközöket, ezek következményei azonban meg sem közelítik az atombomba pusz
títását. Ezáltal az emberiség belépett az atomkorba, annak minden előnyével és iszo
nyatos fenyegetésével együtt. E tény nemcsak a hatalmi versenyt gerjesztete és nem
csak a költségvetési mutatókra (ezen keresztül pedig belpolitikai döntésekre) volt hatás
sal, hanem a külpolitikai stratégiák elsőrendű meghatározójává is vált, ami kiválthatta és olykor ki is váltotta - a fenyegetés politikáját, hosszú távon azonban mégis inkább a
fokozott óvatosságot vonta maga után.
A nemzetközi hatalmi erőviszonyok mezején a legnagyobb jelentősége két körülmény
nek volt: először is annak, hogy az USA politikai értelemben is fölébe került nemcsak
egykori partnereinek, hanem a világ nagy részének, és az első világháborútól eltérően,
a második befejezése előtt már globális világpolitikában kezdett gondolkodni; másodszor
pedig annak, hogy a gazdaságilag ugyan tönkrement, de katonailag győztes és nagy
potenciállal rendelkező Szovjetunió olyan második világhatalommá vált, amelynek léte
a továbbiakra nézve hosszú időre kialakította az új hatalmi vetélkedés pólusait. A szovjet
erőgyarapodásnak és az USA csendes óceáni prioritásainak volt az eredménye, hogy a
Szovjetunió nemcsak korábbi birtokállományára, hanem Görögország kivételével az
egész Balkánra és Középkelet- Európára rátehette a kezét és el tudta érni Németország
kettéosztását.
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A háború számos további új jellegzetessége és következménye köréből ki kell még
emelni azt az egész emberiség számára döbbenetes jelenséget, amit az egész népekre
irányuló náci emberirtó program jele - tett annak biológiai, politikai és szellemi hatásában
egyaránt. E program és végrehajtásának legismertebb része az európai zsidó lakosság
gal kapcsolatos. A náci terv értelmében az általuk 11 millióra tett zsidó összlakossággal
kellett volna végezni, az irtóhadjárat azonban végül egyes számítások szerint négy és
fél, mások szerint mintegy hét milliónál megállt. Kevésbé ismert, hogy vajon az ugyancsak
teljes kiirtásra szánt európai cigányok hány százalékával sikerült a náciknak végezniük.
Meglehetősen nagy homály fedi az orosz, belorusz, ukrán és a nácik által „ázsiaiaknak”
nevezett népek körében végzett pusztítás mértékét. Annyi azonban valószínűsíthető,
hogy a Szovjetunióba került hadifoglyok túlélési esélye nemigen volt nagyobb a zsidó
kénál (mintegy 3 millió pusztult el a fogságban), illetve hogy a mintegy 20 millióra tett szovjet
összveszteség közel felét a foglyokon kívül a civil lakosság szenvedte el, amiben 1-2 millió
erejéig (erről is viták folynak) benne van a területen élt és kiirtott zsidók száma is.
A háborúnak voltak hosszú távú, ezért tényekbe, számokba nem foglalható következ
ményei is. Ilyen volt többek között, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a maga vezető
pozíciója megtartása és biztosítása, valójában saját érdekei védelmében kötelezettsé
geket kellett vállalnia, vagyis megszűnt a hatalmi vezető státus döntően egyoldalú volta,
ami a továbbiakban számos következménnyel járt.
Noha a politikai szféra általában csak nehezen von le következtetéseket, nehezen ta
nul, a háborús sokk ezúttal mégis több fontos politikai következtetés levonásához veze
tett. Ezek között említendő az európai belső ellentétek megoldására, az európai egység
biztosítására irányuló törekvés jelentkezése, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy még egy
olyan megpróbáltatást, mint amilyen az a háború volt, egyik ország sem tudna, de nem
is akar elviselni. Elég gyorsan elkezdődtek tehát az egyeztetési és közelítési manőverek.
A másik fontos következtetés abban állt, hogy minden áron és eszközzel el kell kerülni
az olyan helyzetet, amelyben a nyomor, a kétségbeesés, a sérelem stb. esztelen dikta
túrákba és esztelen külpolitikába hajszolhat államokat és népeket. A korábbiaknál jóval
tágabb kör nyílt ezért a liberális gazdaságpolitika átértelmezése, a szociális kérdések
megoldása, a nemzetközi gazdasági regulációk kiépítése, a lépések egyeztetése stb.
számára.
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Amikor az első világháborúról, a Monarchia felbomlásáról és Közép-Európa
átalakulásáról és következményeiről esik szó, legfeljebb - esetleg - egy mondat
ban említtetik meg az emigrációk tevékenysége. Azon nemzetek-nemzetiségek
képviselőinek külföldi, vagyis az ellenséges országokban (különösen Franciaor
szágban és Angliában, de az USA-ban, Orosz- és Olaszországban is) végzett
politikai tevékenységéről van szó, akik a Monarchia ún. elnyomott nemzeteit,
nemzeti kisebbségeit - csehek, horvátok, szlovének, lengyelek, majd szerbek,
románok - képviselték.
Ahogyan kialakulóban volt, illetve kialakult a két hatalmi csoportosulás, az Antant-, il
letve a Központi Hatalmak tömbje, természetes volt az ellenség meggyengítésére irá
nyuló törekvés. Ennek egyik eszköze, lehetősége a Monarchi-beli nemzeti-nemzetiségi
ellentétek kihasználása volt. E tevékenységnek számtalan nyílt és burkolt módja isme
retes: az öntudatos sajtó titkos anyagi támogatásától, egyetemi ösztöndíjakon keresztül
a nyílt, főként sajtóppolémiáig (pl. B. Björnson, Seton Watson). A cél nyilvánvaló volt: a
Monarchia belső stabilitásának gyengítése, különösen a háború kitörése után. Termé
szetesen nem zárjuk ki néhányuk hátsó gondolat nélküli humánus szándékát egyes sú
lyos konfliktusok (élesd, Csernova) vagy nemzetiségi perek esetében, de a háború kitö
résétől e motívum eltűnik.
Amikor e vonatkozásban a Monarchiát említjük, a támadások - bírálatok - nem egy
formán érintik a két országrészt. Ausztria (az Osztrák Császárság) nemzeti összetétele
is tarka volt (a többmillió cseh, lengyel, ukrán mellett szlovének, olaszok stb. lakták) akár
csak Magyarországé (horvátok, szlovákok, románok, rutének, szerbek, németek).
németek

9170000
5955000

35,2%
22,9%

lengyelek
ukrán (rutén)
szlovén
olasz

4252000
3382000
1193000

16,3%
13,0%
4,5%

727000

szerb-horvát
román

711000
231000
25621000

2,7%
2,7%

csehek

I

0,8%

Ausztria nemzetiségi összetétele az 1900. évi népszámlálás szerint:

(A galíciai lengyelek és ukránok nélkül is csupán 48,7% volt a németek aránya, a cse
heké 32,4%.) Magyarország nemzetiségi összetétele ismert. Az ausztriaihoz hasonló de^
centralizált tartományi státusszal csak a horvátok rendelkeztek.
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Tény tehát, hogy a Monarchia nemzetiségi viszonyai tág lehetőséget kínáltak minden
fajta „beavatkozásra”; ezen kívül alkalmas volt a nyugat-eruópai közvélemény befolyá
solására. A századforduló évtizedei alatt kezdett megváltozni az eddig pozitív magyar
ságkép, többek között a fenti összetételből adódó problémákat, illetve anomáliákat kiak
názó propaganda következtében is.
Vitathatatlan, kedvezőbb volt az osztrák részen élők helyzete, elsősorban nagy lélek
számúk, történeti múltjuk, gazdasági súlyuk, s a tartományi rendszer következtében.
Az emigrációk háború alatti tevékenységéről szólva három csoportot kell megemlíteni:
a monarhiabeli dél-szlávok, a románok és a csehek emigrációját. (A lengyelek emigráci
ója más problémakört jelent, márt három birodalom között lévé felosztva, sokágú-sokirányú a tevéknységük, s elsősorban nem a Monrchia ellen irányult.)

A románok
Az „igazi” emigrációról csak a román vereség-fegyverszünet után beszélhetünk. Azon
ban létezett egy szervezet, amely a lényeget tekintve ugyanazt a munkát végezte, s
ugyanolyan eredménnyel: az 1891-ben alakult „Liga pentru unitates culturola a romanilor”, liga a románok kulturális egyesítéséért, illetve ténylegesen az összes románok
egyesítéséért, vagyi Nagyromániáért, Nicolas lorga egyértelműen fogalmazott 1911ben: „A Liga (...) előkészíti a talajt, és amikor az megvan, akkor visszalép, és átengedi a
helyét a hadseregnek. Mikor e kérdésben határozhatni fog a román állam, akkor katonái
át fogják lépni a hatást (...) addig az államnak hallgatnia kell.” Fontos szerepet játszottak
az Erdélyből Romániába „emigrált” (menekült) roma személyiségek: Eugen Brote, A.C.
Popovici, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, loan Slavici. Romániánában lelkes és aktiv köz
reműködői voltak lorga mellett A. D. Xenopol történész, Stroe Antonescu - későbbi kül
ügyminiszter; vezető politikusok ugyan tartózkodtak a nyílt szerepléstől, de nem hagytak
kétséget afelől, hogy támogatják a Liga törekvéseit, s ehhez közvetlen családtagjaik ré
vén a nevüket is adtják (az lonescu, Bratianu, Sturdza családok).
A Liga a külföldön élő - vagy egyetemre járó - románok révén Európa számos orszá
gában és városában alapított szervezeteket és végezte Monachia-, illetve mindenekelőtt
magyarellenes propagandáját. A célszerűség szerint a két országban viszonylag könnyen
értek el sikereket. Franciaországban a latin népek - nyelvi, származásbeli - rokonságának
hangsúlyozásával; Olaszországban az azonos származás még nagyobb szerepet kapott
(„Róma a mi anyánk”); itt több azonos érdek hangsúlyozása is megfigyelhető: - a Cuza feje
delem és Cavour közti párhuzam kiemelése a román fejedelemségek, illetve Olaszország
egyesítésének „hasonlósága”, az olasz kisebbség „elnyomása" a Monarchiában, a külpoliti
kai egymásutaltság stb., természetesen összekapcsolva a németek és a magyarok elleni ki
rohanásokkal, amelyek főként a franciák körében váltottak ki kedvező visszhangot. De Ang
liában, sőt Németországban, Ausztriában és Csehországban sem voltak sikertelenek.
Mindez a vágyálom az 1916-os Bukaresti Egyezményben realizálódott: a háborúba
lépés fejében Romániának ígérték Erdélyt és a Partiumot, Dél Dobrudzsát és a Bánátot.
A román verséget, a fegyverszünetet követően a román politikusok - közel kétszázan Take lonescu miniszterelnök-helyettes (később külügyminiszter) vezetésével Franciaor
szágba távoztak és - a már Párizsban lévőkkel - lonescu elnökletével megalakították a
Román Egység Nemzeti Tanácsát. Ez az emigrációs Tanács rendkívüli erőfeszítéseket
tett a bukaresti egyezmény elfogadtatása érdekében, amelyet a románok a különbéke
megkötésével megszegtek, így az elvileg érvénytelenné vált, Wilson pedig nem akart el
ismerni semmilyen titkos egyezményt. Odahaza Bratianu „oldotta meg” a helyzetet: Bul
gária (IX. 29.), Törökország (X.30.) és a Monarchia fegyverletétele (Pádua, XI.3.) után,
egy nappal a német kapituláció előtt Románia újra hadba lépett, s november 10-én, a
visszavonuló német seregek nyomában megindult Erdély elfoglalására. A november 13-i
belgrádi fegyverszüneti egyezmény idején a román seregek már Erdélyben voltak.

A délszlávok
A déli szlávok jelentős számban éltek a két országrészben: mintegy 3 millió a horvátok,
1,2 millió a szlovének, 1,1 millió a szerbek száma. Rajtuk kívül ott volt a Balkánon füg
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getlen államként Szerbia és Crno Gora. (Bulgária mint szintén szláv állam, a „délszláv”
fogalmon kivül került, nem vonták be a nagy délszláv egységbe; nyilvánvalóan a szerb
bolgár, többször háborúhoz vezető hatalmi vetélkedés miatt.)
A délszláv népek egyesítésére már a 19. században születtek elképzelések, elsősor
ban a szerbek és a horvátok körében, természetesen a saját nemzeteik hegemóniájával
(lllirizmus, Nagyszerbia stb.).
A horvát és a szlovén nemzeti mozgalmak hosszú ideig nem tűzték ki célul az elsza
kadást a Monarchiától, hanem elsősorban széleskörű autonómiát kívántak a Habsburgbirodalmon belül; a Monarchián belül kívánták a délszláv egységet, akár trializmus for
májában, akár Dunai Konföderáció létesítésével. Ez utóbbiban a Horvát Parasztpárt
alapitói - Ante Radic és Stjepan Radic - szerint három szláv állam lenne: Csehország
(+Morvaország és Szilézia), Horvátország (+Szlovénia, Fiume, Muraköz) és Galicia.
Radicék ellenezték az összefogást a szerbekkel, tartván az ortodoxia túlsúlyától a
katolicizmussal szemben.
A világháború kitörésekor Seton-Watson a következőket írta (1914. augusztus 6-án):
„Mostantól fogva elkerülhetetlen a nagyszerb állam, és ezt nekünk kell létrehozni...
Dalmáciának, Boszniának, Horvátországnak egyesülnie kell Szerbiával, a horvát or
szággyűlés megtartásával...” December 7-én a szerb szkupstina Nis-ben tartott ülé
sén megfogalmazta és deklarálta háborús célját: a délszláv népek egy közös állam 
ban való egyesítését.
A Monarchia-beli délszláv emigráns politikusok tevékenysége a háborúkirobbanását
követő hónapokban megindult, főként az Amerikában élő kivándoroltakra támaszkodva.
1914. decemberében Ante Trumbic (délmáciai horvát) vezetésével Rómában megalakult
a Horvát Bizottság, amely 1915. januárjában „horvát légiót” szervez. Londonban Frantisek Supilo tevékenykedett, ő a független Horvátország híve volt. De mások - a boszniai
Stojanovic, a szlovén Goricar és Hinkovic, sőt az olyan elismeri művész is, mint Mestrovic
is fontos szerepet játszottak ebben az időben.
Az olaszokkal kötött 1915-ös ún. londoni egyezmény, amely a háborúba lépés fejében
Isztriát, Triesztet, Dalmáciát az olaszoknak ígérte, óriási elkeseredést és felháboro
dást keltett délszláv körökben. E területek „egyesítése” minden délszláv elképzelés
ben szerepelt.
1915 végén egyesültek az emigrációk és Londonban létrehozták a Jugoszláv Bizott
ságot (Ante Trumbic elnökletével), amely kétirányú tevékenységet folytatott: támadtákbirálták a londoni egyezményt, s állást foglaltak a délszláv állam létrehozása mellett - a
Monarchia-beli területek egyesítése Szerbiával és Montenegróval. Ezt az elképzelést,
amely a föderatív Jugoszláviát jelentette volna , nem fogadta el a szerb kormány, illetve
Pasic miniszterelnök: ő változatlanul Nagyszerbiát kívánta megteremteni. A Bizottság
memorandumokkal ostromolta az antantkormányokat, saját újságai (Bulletin Jougoslav,
La Serbie, Glas Crnogorca) és az olasz, francia és angol sajtóban széleskörű propagan
dát fejtettek ki, s számos politikai tényezőt nyertek meg ügyüknek. 1916-ra egy 18 000
fős hadosztályt is létrehoztak, zömében szerb, kevesebb horvát és szlovén hadifogolyból,
s a bolgárok ellen vetették be őket.
Az antanthatalmak támogatták-fenntartásokkal -a délszlávok egyesülését, bár annak
nyilt diplomáciai-politikai elismerését csak később deklarálták. A különböző délszláv
irányzatok megegyezését az 1917-es év hozta. Pasic miniszterelnök az orosz februári
forradalom után, attól tartva, hogy Szerbia legfőbb patrónusa, Oroszország kidől a sorból,
kezdeménezte a szerb kormány és a Jugoszláv Bizottság tárgyalásait. A Korfu szigetén
történt tárgyalás eredményét nyilatkozatban tették közzé, melyben hangsúlyozták: „....
három nevű népünk vér szerint, beszélt és irott nyelv szerint, egységes érzelmei szerint,
az általa lakott területek kontinuitása... és nemzeti létének közös életérdekei szerint... egy
és ugyanazon nép.”
A megegyezés szerint e Szerb-Horvát-Szlovén Királyság föderatív berendezkedésű
lenne. Mindhárom nyelv és mindhárom vallás a Királyság egész területén egyenjogú;
mindkét ábécé használható. A Királyság területe: mindaz, ahol e „három nevű nép”
összefüggő tömegben él. (Vagyis a Monarchia valamennyi ún. délszláv területe: Horvát
ország, Szlovénia, Dalmácia, Isztria, Bosznia-Heregovina, Vajdaság; valamint Crna Gora
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és Macedónia.) Az Adriai-tenger mindegyikük számára szabadon hajózható. Végül az
alkotmány megalkotásának körülményeit szabályozták. A Párizsban működő Crna Gora-i
Egyesülési Bizottság még márciusban kimondta egyesülését Szerbiával, majd elfogdta
a korfui nyilatkozatot is. 1918 áprilisában tarották kongresszusukat a „Monarchia elnyo
mott népe" („antant-barát nemezeti”), s közös nyilatkozatban tették közzé „alapelveiket”.
Ezek a következők voltak: teljes politikai és gazdasági szabadság; a Monarchia a német
uralom eszköze; közös harc a közös elnyomók ellen a teljes nemzeti szabadságig. A nyi
latkozatot olasz, lengyel, román, csehszlovák és jugoszláv emigráns politikusok irták alá.
A hazai horvát és szlován politika csak lassan közeledett ezen állsáponthoz. A horvát
sabor (országgűlés) 1915-ben a Monarchián belül létrehozandó délszláv államról nyilat
kozott, amit 1917 márciusában is megismételt. Az 1917 májusában Bécsbe összehívott
Birodalmi Gyűlés délszláv képviselői megalakították a Jugoszláv Klubot. Deklarációjuk
a Habsburg-birodalmon belüli Jugoszlávia mellett foglaltak állást (Ezt csupán a vajdasági
szerbek utasították el).
Az események azonban felgyorsultak és változtak. Monarchiaszerte megélénkültek a
nemzeti mozgalmak, s mindinkább az önállósulás felé tolódtak. 1918. augusztus 16-án
meglakult Ljubljanában a Szlovén Nemzeti Tanács, Szarajevóban a Bosznia-Hercegovinai Nemzeti Tanács, október 5-én Zágrábban a Horvát-Szlovén-Szerb (=Zágrábi) Nem
zeti Tanács, amely 19-én bejelentette, hogy átveszi a politikai irányítást és a végrehajtó
hatalmat. Október 29-én a horvát sabor szakított Magyrországgal és elismerte a Zágrábi
Nemzeti Tanácsot legfőbb államhatalmi szervként, külföldi képviselőjeként pedig az
emigráns Délszláv Bizottságot.
Végül: a szerb kormány, az emigráns Délszláv Bizottság és a Zágrábi Nemzeti Tanács
november 6-9-én meegyezett Genfben a Szerb-Horvát-Szlován Királyság létrehozásá
ban; az antant nyomására Pasic elképzelése szerint.

A cseh-szlovák emigráció
Ha a csehszlovák emigrációra gondolunk, három nevet emelünk ki: T.G. Masarykét és
Eduard Benesét, esetleg M. R. Stefánikét, mint akik kiemelkedő szerepet játszottak. De
sok más, kétségtelenül tehetséges és jó összeköttetésekkel rendelkező korábbi vagy új
emigráns gyűlt e három ember köré. Természetesen voltak közöttük is ellentétek (pl. az
államforma, a belső berendezkedés tekintetében), de két dolog összefogta őket:
- a németellenesség, Monarchia-ellenesség;
- a függetlenség követelése.
E jól szervezett és pontos munkamegosztással dolgozó, kiterjedt hálózatnak a motorja
Benes egyetemi magántanár, de szellemi irányitója és összefogója az akkor hatvanegy
éves Masaryk volt, aki az antant, valamint az USA tudományos és politikai körei előtt
nemcsak ismert, de már elismert személyiség volt akkor, amikor 1914 végén emigrált.
Azon tényezők közül, amelyek Masaryk tekintélyét - külföldön - megalapozták, illetve
megteremtették, hármat emelünk ki:
Egyik az ún. Hanka-féle kéziratok hamis voltának leleplezésében játszott szerepe.
Ezek a romantikus nemzeti felbuzdulásból hamisított „ősi cseh eposzok” nagy hatással
voltak a cseh nemzeti megújulásra. Masaryknak nem kis szerepe volt a hamisítás lelep
lezésében, amiért is össznemzeti felháborodás robbant ki ellene. E kiállásával kialakult
tekintélye a nemzetközi tudományos fórumokon, hiszen a nemzetközi tudományos világ
élénken reagált a történtekre.
A másik esemény a tiszaeszlárihoz hasonló, 1899-ben történt ún. polnai vérvádban
játszott szerepe. A századvégi antiszemita hecckampány a cseh tartományokban is fel
lelhető, s a Polna városkában rötént „rituálisnak” beállított gyilkosság hatására (a vádlott
Leopolt Hilsner) szinte egész Csehországban pogromhangulat alakult ki. Masaryk e kér
désben is szembeszállt a közvéleménnyel, amiért szinte az egész cseh sajtó gátlástala
nul támadta őt. Kétségtelen, az európai - és tengerentúli - közvélemény Masarykot te
kintette az igazsághoz ragaszkodó tudósnak, a humanizmus megtestesitőjének, neve
világszerte ismertté vált. Nem véletlenül mondotta egyik beszédében később, már elnök
ként: „A Hilsneriada meghozta gyümölcseit.”
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Harmadikként a Birodalmi Tanácsban végzett tevékenységét kell megemliteni. Erre az
időre (1907) már nemcsak a szlovákok, hanem a Balkán felé is érdeklődéssel fordult.
Bejráta Boszniát-Hercegovinát, kapcsolatokat teremtett horvát, szlovén, szerb politiku
sokkal, tudósokkal, s a Birodalmi Tanácsban számtalan esetben karolta fel ügyüket. Még
is két olyan per volt, amely nevét ismét „megforgatta” külföldön, elismerést váltva ki fran
cia és angolszász politikai körökben. Az egyik az ún. zágrábi per volt 1909-ben. (Lényege:
ötvenhárom horvátot állítottak bíróság elé hazaárulás vádjával; Masaryk úgy látta, hogy
koncepciós perről van szó, a Birodalmi Tanács elé vitte az ügyet, s elére az Ítéletek meg
semmisítését.) A másik az ún. Friedjung-ügy volt. Friedjung osztrák történész dokumen
tumokat hozott nyilvánosságra, amelyben osztrákellenes szerbiai „üzemeiket leplezett
le”. Masaryk bizonyítékokat szerzett arra, hogy ezek hamisítványok, sőt hogy mögöttük
a külügyminiszter és a belgrádi osztrák nagykövet áll: amit aztán a sajtóban is, a Birodalmi
Tanácsban is nyilvánosságra hozott. Az akkor már éleződő nemzetközi, különösen bal
káni helyzetben az esemény élénk nemzetközi visszhangot váltott ki, Masarykra nézve
pozitív előjellel. Külpolitikai vonatkozásban a Birodalmi Tanácsban is a Monarchia külpo
litikai orientációjának megváltoztatásáért szállt sikra, a német helyett a francia-angol ori
entációért, tulajdonképpen a Németországgal kötött szövetség felbontásáért. Az a Ma
saryk, aki a háború kirobbanásáig bizonyos föltételekkel a Monarchia fenntartásának volt
hive, egyik napról a másikra a Monarchia szétrobbantását tűzte ki célul. Érthető: a cseh
nemzet létét fenyegető veszélyt a németségben, illetve a Német Birodalomban látta; e
lét megőrzése zálogának tekintette a Monarchiát. Amikor azonban alaposan felmérte,
hogy a Monarchia gazdasági, belpolitikai, katonai felkészültsége elégtelen lesz a hábo
rúra, a német erőfölénytől tartva megváltoztatta álláspontját. Ugyanakkor felmérve a két
szemben álló tábor erejét, tartalékait, lehetőségeit - bizonyos volt Németország versé
gében, meggyengülésében. Ebben az esetben nincs már szükség a Monarchiára.
Nem részletezem a 64-68 éves Masaryk hihetetlen energiájú tevékenségét, utazásait
Londontól Péterváron és Moszkván át Tokióig, Rómától Washingtonig. Mindenesetre ki
váló diplomáciai érzékről tett tanúbizonyságot, és nem kevésbé kiváló propagandistának
bizoyult. Százszámra tartott előadásokat, irt cikkeket és tárgyalt személyesen politiku
sokkal, újságírókkal, tudósokkal, igyekezvén meggyőzni őket céljai helyességéről. Seton-Watson irta róla - némi túlzással -: „.... nincs még egy hasonló felelősségű államférfi
Európában, aki olyan széleskörűen és világosan meghatározta volna az általános politkát, nemcsk a sehet, hanem az európait is.” De Jászi Oszkárt is idézhetnénk (bár ő is
túloz): „Wilson elnök politikájára, ezen politika irányelveire, sőt a részletekre talán senki
nek sem volt akkora befolyása, mint Masaryknak...”
Bármilyen meghökkentő is a későbbiek ismeretében: ő vetette fel, hogy a kisebbségi
kérdés ne legyen belügy, hanem nemzetközi garanciák, kisebbségvédelmi szerződések
szükségesek, valamint egy nemzetközi döntőbíróság felállítása.
Milyen elképzeléseket vázolt fel Masaryk? 1915 májusában Londonban fogalmazta
meg nézeteit Independent Bohemia (A független Csehország) cimen Edward Grey angol
külügyminiszter számára, Seton-Watson közreműködésével. Ezen elképzeléseket a
Kings College-ban, annak tanáraként tartott előadássorozatában is kifejtette, s publikálta.
E munkájában egy egész közép- és délkelet-európai rendezési tervet dolgozott ki. A kö
vetkezőket irta: „A lengyelek, a szerbek és horvát, a délszlávok és csehek természetes
ellenségei a németeknek (...) megszilárdítani ezeket a kis nemzeteket az egyedüli helyes
húzás Poroszország ellen. A szabad Lengyelország, Csehország és Szerb-Horvátország
lennének az ütközőállamok, amelyek szervezete megkönnyítené egy magyar állanak,
nagy-Romániának, Bulgáriának, Görögországnak és más kis nemzeteknek a keletke
zését...” Ami ebben vonzó volt az antanthatalmak számára, az, hogy a kisállamok sávja
elzárta volna Németországot Kelet-Európától, a Balkántól és Közel-Kelettől.
A független Csehország a történeti tartományból (Szent Vencel Koronájának országa
iból: Csehország, Morvaország, Szilézia) és az észak-magyarországi szlováklakta terü
letekből (Pozsonytól Ungvárig) állama.
Korábbi elveinek megfelelően következetesn csehszlovák nemzetről beszélt mondván:
„A szlovákok - csehek.” A fenti területi-állami rendezés gondolatához tartozott a Cseh
szlovákiát és a „Szerb-Horvátországot” összkötő nyugat-magyarországi korridor igénye.
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E korridor magában foglalta volna az 1918 előtti nyugati határ mellett Moson, Sopron,
Vas és Zala megyét (benne Magyaróvárt, Kismartont, Sopront, Kőszeget, Sárvárt, Szentgotthárdot, Szombathelyt, Zalegerszeget, Tapolcát, Keszthelyt, N agykanizsát-és a Ba
laton északi felét). Indoklásául részben katonai szempontokra hivatkozott, részben e te
rületek nemzetiségi összetételére (a lakosság zöme itt szerinte német, továbbá horvát,
szerb, szlován volt; vagyis nem magyar.). Nem csekély vádakkal illette a magyarságot;
brutálisan magyarosítanak, úgy bánnak a szerbekkel-horvátokkal, mint a hunok; a Szerémség Magyarországra hurcolt lakói tömegesen pusztulnak el stb.
Eduard Benes még ennél is messzebb ment ("DFétruisez l’Autriche-Hongire!” Zúzzá
tok szét Ausztria-Magyországot!(. Benes 1915 szeptemberében emigrált s Masaryk leg
fontosabb munkatársa lett. Párizsban Ernest Denis francia történész segítette, s a Sorbonne-on tartott előadássorozatát jelentette meg 1916-ban a fenti cimmel. E munkájában
Benes is felvázolja - a Masarykhoz hasonló - rendezési tervét, amelyben a korridor nála
a Lajta-hegységtől Győrig terjedne. (Indoklása is érdekes: nyugati és déli szálávokat egy
kor a magyarok szakították szét a korridorral - jóvátételként is - újra össze kell kötni őket.)
írásaiból szinte süt a németség, főként pedig a magyarság iránti gyűlölet.
Néhány idézet Benestől: ez a nép „... elnyomott szerepét az elnyomóévá változtatta,
mégpedig a legbrutálisabb és legbecstelenebb módon”; „... a szlovákok, a szerbek-horvátok és románok hóhérja"; „... méginkább utálat tárgyai a szlávok körében, mint a né
metek”; „őket terheli a felelősség a most kirobbant háborúért... Tisza hangja volt a meg
határozó". Kár tovább idézni e hamisításokat. Az igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy Franciaországban senki sem utasította vissza a nézeteit.
Milyan Rastislav Stefanik képviselte a szlovákságot Masaryk és Benes mllett, a Fran
ciaországban élő, francia állampolgárságú csillagász, repülő, aki kitűnő francia kapcso
latokkal rendelkezett.
Ami a szervezeteiket illeti: a tucatnyi amerikai, angliai, franciaországi, olaszországi,
svájci stb. egyesület mellett ténylegesen fontos: a Masaryk támogatásával Párizsban lét
rejött Külföldi Cseh Komité, amely egyesítve valamennyi külföldi szervezetet, 1915 no
vemberében adta ki az önálló cseh-szlovák államot követelő manifesztumát; 1916 má
jusában Masaryk átszervezte: Cseh Nemzeti Tanáccsá, elnöke ő lett, főtitkára Benes, tagja
pedig többek között Stafánik is a szövetséges fővárosokban ún. sajtóirodákat létesítettek és
számos sajtóorgánumot adtak ki. A szervezet később vette fel a Csehszlovák Nemzeti Tanács
nevet, s aztán már ezt a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot ismerte el elsőként Franciaország
1918 májusában szövetséges kormánynak (majd a többi hatalom is).
Masarykék szívós munkával nyerték meg számos politikus, közéleti személyiség tá
mogatását: az említett Grey angol külügyminisztert és León Blumét már az első időkben.
Legfontosabb támogatóik Seton-Watson skót történész (Scotus Victor), H.W. Steed, a
The Times külpolitikai szerkesztője; Párizsban a már említett E. Denis professzor (bohé
mista) stb., stb.
Nagyon lényeges momentum tevékenységükben a cseh-szlovák hadsereg szervezé
sére irányuló törekvés és részvétel a harcokban az antant oldalán. Masaryk így írt erről
1915-ben: „... sem a szövetségesek, sem Bécs nem hallgathat rólunk, ha lesz katonásgunk... határozott harc nélkül - beleértve a katonait is - senkitől nem kapunk semmit.”
Nagy energiát fektettek ennek szervezésébe - különösen Stefánik - , s nem eredmény
telenül. Oroszországban - ez közismert - nagylétszámú sereget szerveztek (1918 ele
jére elérte a 60-80 ezer főt), amely a bolsevizmus ellen jeleskedett. Több egység valóban
harcolt a francia-német fronton, s éppen e téren következett be az „áttörés” elismerésük
útján, amikor Poincaré, Clemenceau és Pichon 1917 decemberében aláírta a már au
gusztusban elkészült dekrétumot, melyben elismerik a csehszlovák hadsereget harcoló
félnek, s amely hadsereg politikai irányításának joga a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot
illette meg.
Számos kérdésről nincs terünk írni. E néhány oldalon csak rövid vázlatot adhattunk
arról az idehaza kevésbé ismert tevékenységről, amelynek jelentősége és fontossága
ennél sokkal többet érdemelne.
Nem azt akarjuk mondani, hogy a román, a délszláv és főként a cseh emigrációk, kü
lönösen Masaryk és Benes alakították Így a történelem menetét, tudjuk: nem a farok csó
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válja a kutyát. De ők voltak, akik fel tudták mérni az erőviszonyokat, az erők várható moz
gását és alakulását, a szóba jóhetők közül ki tudták válsztani a legvalószínűbb alterna
tívát - s képesek voltak ehhez igazítani elképzeléseiket. Illetve: nemzeti törekvéseiket úgy
ágyazták be egy európai koncepció keretébe, hogy azok összhangban voltak az antant min
denkori célkitűzéseivel, és időnként befolyásolni is tudták az események menetét.

A Népszövetség kisebbségvédelmi rendszere
Az első világháborút követő változások valóban alaposan átrendezték Európa, minde
nekelőtt Közép- és Délkelet-Európa térképét. Összeomlott az orosz birodalom, vissza
nyerte függetlenségét Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia; a győztes nagyha
talmak felszámolták az Osztrák-Magyar Monarchiát; ennek területéből jött létre a Cseh
szlovák Köztársaság; Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Dalmácia, a Vajdaság és a
fél Bánát Szerbia vezetésével megalakította a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot; Ro
mánia megkapta Erdélyt és a Partiumot, Bánát másik felét, Dél-Dobrudzsát és Beszarábiát. Lengyelország is függetlenné vált. Lényegében a balti államokat és Finnországot
kivéve a többi új vagy megnagyobbodott állam az Osztrák-Magyar Monarchia területéből
részesedett.
A párizsi békekonferencia a rendezés alapelveként a nemzetek önrendelkezési jogát
fogadta el - Wilson javaslatára. Az elv azonban csak részben érvényesült: csupán a győz
tesek vagy a győztesek által kijelölt nemzetek (csehek, szlovákok, déli szlávok, romá
nok), nemzetiségek esetében tették lehetővé, az ún. vesztesek, mindenekelőtt a magya
rok és a szudétanémetek számára nem. A másik probléma, hogy a határokat nem az
etnikai elvek, hanem gazdasági, stratégiai-hatalmi érdekek és a tűz mellett ülők étvágya
szerint - ha némi korlátozással is - határozták meg. (Az étvágy jellemzésére: a cseh politkusok igényt tartottak volna még Vác-Miskolc-Tokaj vonaláig a mai Észak-Magyarországra, Eszak-Ausztriára a Duna vonaláig, valamint a Szerb-Horvát-Szlován Királyság
gal közös határra a Dunántúlon, az ún. korridorra; a szerbek Baranya megyére tartottak
igényt (benne Péccsel, a mecseki szénmedencével, Bajával, Moháccsal).
Az új, vagy megnagyobbodott államok ugyan nemzeti államoknak deklarálták magu
kat, de nem voltak azok. Mindegyikhez jelentős számú és arányú nemzeti-etnikai kisebb
ség tartozott. Lengyelországban a 20 millió lengyel mellett 5 millió ukrán-belorusz-orosz,
3,3 millió zsidó, egymillió német élt (meg litván stb.) vagyis a lakosság egyharmada nem
lengyel; Csehszlovákiában a 7 millió cseh,. 2 millió szlovák mellett a 3 millió német, kb.
800 ezer magyar, 500 ezer ruszin és mások (lengyelek, zsidók, cigányok) - szintén a
lakosság egyharmada; a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban a 6,5 millió szerb, 2,5 millió
horvát, az 1,1 millió szlovén mellett közel 3 millió a magyar, a német, az albán, a muzul
mán, a román, a szlovák, a macedón kisebbség együttes lélekszáma, mintegy 25%; nem
beszélve arról, hogy az ún. uralkodó nemzet sem egy, hanem három (Csehszlovákiában
kettő). De Romániában is több mint négymillió a magyarok, németek, ukránok, bolgárok,
zsidók, cigányok stb. száma, ami több mint 20%.
A lényeg: a soknemzetiségű birodalom helyén nyolc új állam alakult, kettő jelentősen
megnagyobbodott. S mindegyik esetben jelentős számú, arányú kisebbség került határai
közé. Két soknemzetiségű állam helyett tucatnyi többnemzetiségű állam keletkezett, mi
által a konfliktusveszély is a többszörösére növekedett, amit az eltelt hetven év is igazolt.
A győztes nagyhatalmak már a határtárgyalások során - látva a kisállamok hatalmas
étvágyát - ráébredtek, hogy súlyos problémák keletkezhetnek, éppen nemzetiségi-kisebbségi vonatkozásokban, s hogy aligha lehet a rendezést jónak nevezni. A konfliktusok
megelőzése érdekében dolgozták ki a kisebbségvédelmi rendszert, és helyezték az
egész problémakört a Népszövetség felügyelete alá.
A nemzetközi kisebbségvédelemnek már a 16-17. században (vallási kisebbségek vé
delme) is voltak előzményei, de fontosabb a Bécsi Kongresszusnak (1815) a lengyelek
autonómiájára vonatkozó határozata, valamint az 1878. évi Berlini Kongresszus, ahol a
balkáni államokat kötelezték kisebbségvédelemre.
A kisebbségek védelméről szóló kötelezettségeket a vesztes országok esetében Ausztria, Bulgária, Magyarország, Törökország - a békeszerződésbe iktatták; az új és
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megnagyobbodott országokkal (Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia)
külön szerződést kötöttek. A Népszövetségbe való felvételkor kisebbségvédelmi dekla
rációt kellett kiadni, amely ugyanolyan erejű kötelezettség volt, mint az említett szerződés
(Albánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Irak).
Ezek a szerződések alaptörvények voltak, az egyes országok ezekkel ellentétes, ütköző
törvényt nem alkothattak, meglévők közül az ilyeneket pedig módosítani vagy törölni kellett.
A szerződések egyforma alapelveket és követelményeket egyes országok esetében
pedig speciális előírásokat is tartalmaztak. A mindegyikben fellelhető előírások: jogi az
élet és a szabadság védelmére; az állampolgárság megszerzésének joga; a törvény előtti
egyenlőség; az anyanyelv szabad használata a magán-, az üzleti és a közéletben, to
vábbá a bíróságokon; különböző intézmények, iskolák alapítása és fenntartása saját költ
ségükön; anyanyelvi elemi iskoláztatás; méltányos rész a közvagyonból. E cikkelyek
nemzetközi érdekű kötelezettségek, a Nemzetek Szövetségének védelme alatt álltak,
azokat megváltoztatni csak a Tanács többségének hozzájárulásával lehetett, ha vita me
rült volna fel egy-egy adott ország és a Tanács bármely tagja között, abban a Nemzetközi
Állandó Bizottság hozott kötelező érvényű döntést.
Az egyes országokat érintő különleges kitételek: Lengyelország köteles biztosítani a
zsidó hitközséek autonómiáját a zsidó iskolákat illető közalapok elosztásában; a szombat
zavartalanságát. Csehszlovákiának területi autonómiát kellet biztosítania Kárpátaljának:
tartománygyűléssel, törvényalkotási joggal, saját közigazgatással (saját tisztviselőkkel),
kormányzóval, és arányos képviselettel a prágai parlamentben. Románia köteles iskolai
és vallási ügyekben autonómiát biztosítani a székelyeknek és a szászoknak; el kellett
ismernie a zsidók állampolgárságát (ez azért szerepelt a kitételek között, mert az 1878-as
Berlini Kongresszus egyszer már kötelezte erre Romániát, de akkor ezt nem teljesítették).
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság köteles volt biztosítani a muzulmán kisebbség vallási
jogait, vallási helyeinek, intézményeinek, szokásainak védelmét. Göröglország a pindoszi vlahok vallási, oktatási és jóléti autonómiáját garantálta.
Hogyan érvényesítette a Népszövetség a nemes szándékot, hogyan gondoskodott
ezek betartásáról? Mert mondani sem kell, az illetékes államok nem sokat tettek - sem
Lengyelország, sem Csehszlovákia, sem Románia, sem Jugoszlávia - a szerződési kö
telezettségek végrehajtásáért. Mindent elkövettek, hogy a kisebbségi problémákat belüggyé degradálják.

A kisebbségvédelmi eljárás
Mint említettük, a kisebbségvédelem nemzetközi érdek és kötelesség volt. A Népszö
vetség Tanácsának minden tagja jogosult volt ellenőrizni annak betartását és felhívni a
figyelmet a jogsértésekre, s eljárást indíthatott az orvoslás érdekében. Fontos tudni: ma
guk a kisebbségek nem számítottak nemzetközi jogalanynak, ők nem indíthattak pert, csak
panaszt nyújthattak be, s nevükben csak a Tanács tagja léphetett fel, és indíthatta meg az
eljárást. A Tanács négy állandó tagja - Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Ja
pán, miután az USA nem lett tagja a Népszövetségnek - később Németországgal (1926) és
Szovjetunióval (1934) hatra bővült, majd Németország és Japán kilépésével (1935) újra
négytagúra csökkent; melléjük a Közgyűlés időnként négy tagot választott.
Nem sok értelme van a benyújtott panaszok sorsának követésének, olyan bonyolult
eljárásrendszert dolgoztak ki, s végül is elsősorban hatalmi-politikai érdekek határozták
rne^ azok sorsát.
Am mégis: az a puszta tény, hogy egy kisebbség fórumot talált, ahová panaszával for
dulhatott; az a tény, hogy sokszor akadt tanácstag, aki támogatta a kisebbségi panaszt
(s ez egy másik állam érdeklődését jelentette); hogy a panaszok nemzetközi nyilvános
ságot kaptak, nemzetközi fórumokon tárgyaltak róluk, a kisebbségeket kisebb-nagyobb
mértékben sanyargató államokat, ha nem is elgondolkodásra és megtérésre, de minden
képpen óvatosságra késztette. E védelmi rendszert, minden gyengesége ellenére pozi
tívan kell értékelnünk, különösen akkor, ha a második világháború utáni, kisebbségeket
sújtó kegyetlenségekre, üldözésekre, jogfosztásokra, a Versailles-inél rosszabb párizsi
szerződésekre vagy napjaink nacionalista dühöngéseire gondolunk.
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A II. vatikáni zsinat keresztény nevelésről szóló „Gravissimum educationis mo
mentum” kezdetű nyilatkozata mindjárt 1. pontjában rámutat a nevelés perszona
lista szempontjára. *
„Bármilyen fajhoz, társadalmi osztályhoz tartozzék valaki, bármilyen életkorú legyen olvashatjuk - személyi méltósága folytán elidegeníthetetlen joga van olyan neveléshez,
amely megfelel élete céljának, amely alkalmazkodik egyéni képességeihez, neméhez,
az adott kultúrához és a nemzeti hagyományokhoz, de ugyanakkor nyitott a testvéri kap
csolatra más népekkel, szolgálva a valódi egységet és békét a földön. Az igazi nevelés
a személyt gazdagítja - a személy végső célja mint rendező elv szerint - , de egyúttal
javára van annak a társadalomnak is, amelynek a személy tagja és amelynek életében
mint felnőtt majd tevékeny szerepet vállal.” - Később pedig, a 8. pontban, amikor a ka
tolikus iskolák szerepéről szól, a keresztény nevelés sajátosságáról ezt állítja a zsinati
dokumentum: A katolikus iskola sajátos feladataihoz tartozik: „megteremti az evangéliumi
szabadság és szeretet légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy
személyiségük kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény,
amellyé a keresztségben lettek. Végül az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üd
vösség hírével, hogy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről fokozatosan szerzett
ismereteiket.”
Előadásomban a II. vatikáni zsinat itt idézett szakaszait veszem támpontul, éspedig az
első részben általában szólok a nevelés mivoltáról és szerepéről, a másodikban pedig a
keresztény nevelés sajátosságairól. így is mondhatnám: az első részben a perszonalista
filozófia néhány szempontjával határozom meg a perszonalista pedadógia célkitűzését,
a másodikban teológiai megfontolásokkal a természetfeletti (kegyelmi) távlatokat világí
tom meg. így tehát először a személynek saját testéhez és másokhoz való viszonyát,
majd Istenhez való viszonyát vizsgáljuk.

A nevelés perszonalista szempontjai
„Megtestesült szellem"
Az ember a hominizációval minőségi változást hozott az állatvilággal szemben: a gon
dolkodó és szabad lény a fejlődés virága, a föld gyümölcse, ugyanakkor túlszárnyalja az
anyagi mindenséget, nyitott a Végtelenre. Isten önmagához teremtette, ezért a személy
minden teremtményhez viszonyítva öncél. Isten öröktől fogva szeret engem és örök életre
szánt, ezért vagyok egyedülálló, megismételhetetlen misztérium.
Származásom, szüleim révén génjeimben (génkódomban) benne van a korábbi fejlő
dés eredménye, az előző nemzedékek tulajdonsága. Amikor öntudatra ébredtem, már
ott voltam az adott világ ölén, tehát természetemet tekintve magam is adottság vagyok,
a hit szemével viszont adomány, Isten ajándéka. Szabadon el kell fogadnom, „szentesí
tenem” kell, amit a léttel együtt látszólag rám kényszerített egy külső hatalom. Bele kell
‘ Részlet a Filozófiai emberképek és neveléselméletek című tanulmánygyűjteményből.
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egyeznem teremtésembe és be kell fejeznem ezt a teremtést szabad közreműködésem
mel, élve a sajátos hivatással kapott kegyelmekkel. A hominizációt tehát humanizációval
teljesíti be az ember, éspedig másokkal párbeszédet folytatva, másokkal együttműködve
a társadalomban, családban, különféle környezetekben. Végül a humanizált embert divinizálja a kegyelem. Az ember, éppen, mivel személy, azért interszubjektivitás, nyitott
más személyek felé, és személyesedése csakis az emberekkel való kommúnióban (szeretetközösségben), szolidaritásban bontakozhat ki igazán. Testem is a másokkal való
kommunikáció eszköze, közvetítője. A másikhoz való viszony sajátos kifejezést nyer a
szexualitásban: a szerelemben, házassági-családi kapcsolatokban, de az élet egyéb te
rületein is, amilyen a munka, a művészi alkotás, a szórakozás, sport stb. Mindennek köze
van a neveléshez.
Az ember tehát „megtestesült szellem”. A test nem pusztán a lélek „eszköze” vagy „ka
litkája”, vagy „csónakja”, hanem (szimbolikus és valóságos) közvetítő az én és a világ,
az én és mások között. Az emberi lény kezdettől fogva test és lélek lényegi egysége:
sohasem tiszta anyag vagy tiszta szellem; a lélek kezdettől „informálja”, áthatja a testet;
miként a mosolyt az arctól, nem lehet elválasztani a kettőt. Ezért azt mondhatom, hogy
nem „birtoklom” testemet, mint valami tárgyat, hanem én magam a testem (is) vagyok.
Ezt a perszonalizmus és egzisztencializmus (Scheler, Marcel, Mounier, Merleau-Ponty,
Ricoeur) különösen hangsúlyozta. Feladatom az, hogy egyre inkább átszellemiesítsem
testemet, vagyis szabadságom kifejezőjévé, nyelvezetévé tegyem, hogy ne akadály, ha
nem lehetőségeim kiszélesítése legyen hivatásom Isten akaratának teljesítésében. (Ez
tökéletesen csak a test feltámadásakor lehetséges.)
A szexualitás jelentőségét nem tekinthetjük kizárólag a személynek tett szolgálatokban
vagy utódok nemzésében. A nemiség - amely mindig mindenkit meghatároz - , vagy in
kább: a nemileg meghatározott test a személy kifejezése a világban, „nyelvezet” a má
sokkal való kapcsolatban: az arc, a testmozgás, a férfi és a nő egész megjelenése „be
szédes” , nem is szólva a szerelem nyelvezetéről. A test tehát a világgal és másokkal való
kapcsolatteremtésünk „nyelvezete”. Ugyanakkor bizonyos szempontból korlátozza is a
személyt: ösztönei, heves indulatai, egészsége és betegsége, fogyatékosságai, gyönyö
rei és fájdalmai mélyen érintik: én örülök és szenvedek, én öregszem, én halok meg...
(„Doleo ergo sum” - Illyés Gyula.) A szexualitás megkettőzi a végesség, korlátoltság tu
datát: én, a férfi nem vagyok nő, és megfordítva. A férfi-nő „hasadás” megjelöli az emberi
állapotot. Valamennyien mint férfiak, vagy mint nők éljük meg ezt az állapotot. És ez a
tény meghatározza a másokhoz és Istenhez való viszonyunkat is. Nem pusztán a sze
xuális kapcsolatok megélése a szerelem-házasság, illetve a családi és rokonsági viszo
nyok megtapasztalása, hanem egyáltaláln lelkivilágunk, magatartásunk, örömeink és fáj
dalmaink, az életkorunk, az öregedés, a társadalmi élet számos szokása és „rituáléja”,
„szimbolizmusa”, mind-mind különböző a férfi, illetve női egzisztenciában. Termé
szetesen ez áll a cölibátusban élőkre is, hiszen a szexuális kapcsolaton túl (ami itt hiány
zik), a nemiség szinte minden mozzanatban és síkon megnyilatkozik, az ösztönös vá
gyaktól, a szerelmi álmokon keresztül, az elfojtott vagy kielégített gyönyörig, a tekintettől
és kézfogástól a flört ezer változatán át, a szublimált szexualitásig vagy az elfojtásból
eredő neurózisokig, illetve a kiegyensúlyozott barátságig, a szolgáló szeretetig vagy a
kreatív és termékeny, boldogító (házastársi) szerelemig.
Ezeknek a „hálózatoknak” rácsa mögött húzódik meg és „érvényesül” a személyi sza
badság. Világos, hogy - a valláserkölcsi meggondolásoktól eltekintve is - az ember a
társadalomban számtalan szokáshoz, írott és íratlan törvényhez alkalmazkodik, tabuk
és elfojtások korlátozzák a szabadságát, a nevelés is idomítja, túl az öröklött hajlamok,
a kényszerű helyzetek többé-kevésbé determináló hatásain. Az igazi szabadság a sze
rétéiből fakad és a szeretet felé tendál; de lendületét számtalan tényező fékezi. Ezt tu
datosítanunk kell, ha realisták akarunk lenni. Valaki szellemesen így jellemezte a modern
ember irrealizmusát, aki nem akarja elfogadni korlátait (végességét), és nem akar áldo
zatot hozni a nagyobb lelki szabadságért: keres, anélkül, hogy találni akarna; fogyni akar,
anélkül, hogy lemondana a jó ételekről; szeretkezni akar, de nemzeni nem; társada
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lomban akar élni súrlódások nélkül; atyának állítja magát, anélkül, hogy valakinek fia len
ne; próféta akar lenni minden kellemetlenség nélkül.
S ze m é lye se d é s és tá rsa d a lm ia su lá s
A Zsinat tanítja: „Az ember társas természetéből következik, hogy a személy tökéle
tesedése és a társadalom fejlődése függ egymástól. Valamennyi társas intézménynek
ugyanis a személy az alapja, az alanya és a célja; nem is lehet másképp, hiszen a sze
mély természete szerint teljesen rászorul, hogy társadalomban éljen. (Vö. Szent Tamás,
I Ethic. Iect.1.) A társadalomban való élet tehát éppen nem valami mellékes körülmény
az ember számára: ezért van az, hogy másokkal való kapcsolatok révén, kölcsönös szol
gálatokkal, a testvérekkel folytatott párbeszédben bontakozik ki az ember és minden ké
pessége, s felelhet meg az ember a hivatásának.”
Az egzisztencializmus és perszonalizmus - mint jeleztük - azt hangoztatja, hogy az
emberi személy nyitott mások felé, másokkal kommunikál a beszéd révén, másokkal
együtt létezik, alkot és szervezi a társadalmat (intersubjectivité, Mitsein). Az embert - s z e 
xualitását is - a kommunikáció, a beszéd, bizonyos törvény elfogadása és a rokonsági
kapcsolatok struktúrája különbözteti meg az állattól. (Claude Lévi-Strauss etnológus sze
rint a kultúra, az ember mint szociális lény, tehát mint ember megszületésében döntő
mozzanat a vérfertőzés megtiltása és a különböző rokonsági viszonyok szabályozása:
az egyén csak a csoportban létezik, a férfit és a nőt nem lehet egymástól elszigetelten
tanulmányozni mint hímet és nőstényt, mert így a szociális síkról lecsúszunk a biológiai,
állati síkra.) A viszonyok, kapcsolatrendszerek, a cserék és a konfliktusok az egyének,
illetve csoportjaik között alapvetőek a társadalmiasulásban. A társadalmi valóság vi
szonyrendszer.
A társadalmiasulás (szocializálódás), amely korunkban meggyorsult a kapcsolatrend
szerek, kommunikációk sűrűbbé válása folytán, a kozmikus és biológiai fejlődés folyta
tása, de új szinten, új formában: a szociális szféra megjelenésével a fejlődés küszöböt
lép át, mivel az evolúciót jellemző paraméter, a centro-komplexitás fokozódása létrehoz
za az emberi agyat, ami viszont lehetővé teszi a gondolat, a szellem szférájának megje
lenését. A fejlődés: „montée de conscience” (a tudat növekedése), Teilhard de Chardin
kifejezése szerint. „A világegyetem alapvető fejlődési lendülete nem áll meg az emberi
agynál és az egyéni gondolkodásnál - magyarázza Teilhard de Chardin. - Ellenkezőleg,
ettől a ponttól kezdve a komplexitás-tudat növekedésének mechanizmusa új lendületet
vesz, új nagyságrendben és új eljárással folytatódik tovább. Ezentúl már nem a sejtek
rendeződnek, hanem a zoológiái egyedek szerveződnek magasabb organizmusba, planétáris távlatokban... Az emberi jelenség a maga egészében tekintve, látszólag kritikus
érési pont (és talán egy pszichikai „szökés”) felé közeledik, amelyet a Föld minden elemi
reflexiójának egységesüléséből eredő kollektív Reflexió, egyetlen pontba irányuló egye
temes Gondolkodás jellemez. Ezen a ponton már nem látunk világosan...”
Nem jóslásról van itt szó, hanem a szemünk előtt lejátszódó jelenség megfigyeléséről
és megalapozott extrapolációról. A kultúra expanziója után a modern időkben megkez
dődött az összpontosulás, amely napjainkban a planétizáció jelensége révén forradalmi
változásokat készít elő. Látjuk, hogy a világ bármely pontján lejátszódó gazdasági vagy
politikai esemény kihat az egész emberiségre, mindenütt érezteti hatását. Elég ha itt a
kommunizmus kelet-közép-európai összeomlására gondolunk. De a népesedési robba
nás, a környezetszennyeződés, általában a gazdasági problémák és a fejlődés feltételei
világméretűek lettek. Ugyanígy a tudományos kutatás és a béke problémái is. Ezt a „Populorum Progressio” kezdetű körlevél óta számon tartja az egyház szociális tanítása is.
A Gaudium et Spes zsinati okmány 6. pontjában már megtaláljuk a socializatio kifeje
zést. Itt a társadalmi rendben végbement változásokról van szó: „A kapcsolatok tehát az
emberek között folyton-folyvást sokszorozódnak, és éppen maga a fokozódó szocializá
ció (társadalmiasulás) is új kapcsolatokat teremt, anélkül azonban, hogy mindenkor elő
mozdítaná a személyiség kibontakozását és az igazi személyi kapcsolatokat, vagyis a
személyesedést.”
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P. Calvez S J., a társadalomtudomány és a marxizmus jeles szakértője megjegyzi: a
Mater et Magistra, amikor a társadalmiasulásról beszél, nem az anyagi javak „szociali
zálására", kollektivizálására vagy államosítására utal, hanem arra a modern jelenségre,
amely a planetizáció és a fokozódó kommunikáció következménye. Természetesen, en
nek a szocializációnak megvannak a veszélyei, amint erre a Gaudium et Spes előbb idé
zett szakasza is felhívta a figyelmet. Amit Madách a falanszterjelenetben, Huxley a Szép
új világbán „meglátott”, kezdtük megtapasztalni a totalitarizmusokban, a jobb- és baloldali
„szocializmusban”. A társadalmiasulásnak együtt kell járnia a személyesedéssel.
Mert a kommúnió az igazi egység, differenciál, ahogy Teilhard szerette hangoztatni.
Csakis az a kapcsolat és közösség, társadalom jogosult, amelyik nem fojtja el a személy
kibontakozását, hanem azt elősegíti. Itt a szabadság és a történelem szintjén mozgunk.
A gazdasági és társadalmi-politikai rend igazságos (igaz) voltának mércéje tehát a sze
m élyek) primátusának biztosítása. Ez szabja meg a jogok és kötelességek rendszerét.
XXIII. János Mater et Magistra körlevelét kommentálva P. Calvez ezeket jegyzi meg:
„A társadalmiasulásnak csak akkor van értelme, ha a személyes szabadság kibontako
zásának és törvényszerű fejlődésének megnyilatkozása. Lényege, jelenléte a szabad
ságot mint társadalmi, mások felé való kitárulást jeleníti meg. A függés, vagy a személyek
egyre növekvő kölcsönös függése így olyan hívás lesz, amely minden egyes személynek
szól. A szocializálódás jelentése nem valósul meg automatikusan, a társadalmiasulás:
hivatás." Hivatás, tehát nevelési feladat a közösségi lét minden szintjén, a házaspárok
és családok kapcsolatától kezdve az egyes csoportok, szervezetek, nemzeti és nemzet
közi közösségek szintjéig. Miként az egyházi közösségben is.
Emmanuel Mounier, katolikus perszonalista filozófus helyesen jegyezte meg, hogy
perszonalistaés /cözösseg/jellegű civilizációról beszélni tulajdonképpen pontatlan, illetve
pleonazmus, hiszen az igazi perszonalista nyitott a másik, mások felé. A személy ősere
deti aktusa az, hogy másoknak megnyílik; a szellem csak úgy születhet meg, hogy kom
munikál. (A hat-tizenkét hónapos csecsemő, amikor visszamosolyog anyjára, már felis
meri a másikat. A gyermek önmagát is mások tekintete által fedezi fel.) Persze, a kom
múnió, szeretetközösség egyben erőfeszítést is követel, hogy legyőzzük az önző becsukódást, a hírvágyat és az agresszivitást. Ezt célozza a keresztény nevelés. Kilépni ön
magunkból, megérteni, elismerni és elfogadni másokat, elviselni az embereket és sors
közösséget vállalni velük jóban-rosszban, párbeszédet kezdeni és folytatni a jó cél érde
kében minden jóakaratú emberrel (bármilyen világnézetet vall is az illető), segíteni érdek
nélkül, hűségesnek lenni a szerelemben, barátságban, közös feladatok teljesítésében
stb.: mindezt csak személy teheti meg. Ez automatikusan nem valósul meg. Csakis sze
mélyes jellegű, a személyt támogató társadalomban lehetséges. Itt van döntő szerepe a
nevelésnek. Ez azt is jelenti, hogy a társadalmi igazságosságon, a jogok és kötelességek
rendszerén túl szükség van a szeretetre is, hogy a közösségi élet élhető, a levegő belé
legezhető, a társadalmi kapcsolatok szövevénye elviselhető legyen. A több birtoklás (jó
lét) nem elégíti ki a több létre, a végtelenre szomjas szellemet, aki végső soron a Szeretet
mozgat. (Vö. Marcel: az a v o ir- étre= b irto kolni- lenni különbsége!)

Keresztény nevelés
Vizsgáljuk most meg a személy Istenhez való viszonyát.
Az ember tehát megtestesült szellem, értelem és szabadság, a világhoz és a társada
lomhoz (család, iskola, munkahely, közélet) való viszonyában bontakoztatja ki személyi
ségét, kötelezi el magát - hivatása szerint-bizonyos értékek megvalósítására. Nemcsak
„egydimenziós lény”, hiszen kapcsolata van az Abszolútummal, Istennel is. A hit és a
kegyelem világában - a bűn és a sokfajta determinizmus közepette - alakítja viszonylag
szabadon személyiségét. Ezt kell segíteni a nevelésnek.
A kegyelem felszabadít, de azért a hívő ember élete sem tiszta szabadság. Míg testben
élünk, sóhajtozva várjuk testünk megváltását, ahogy Pál írja a Római levél8. fejezetében.
Meg vagyunk ugyan váltva, de még reménységben élünk, az üdvösség még nem telje
sedett be, még visszaeshetünk a bűnbe. Vállalnunk kell az emberi állapotot, testünket,
természetünket, végességünket, mindazt, amit a születéssel (teremtéssel) kaptunk, és
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teremtésünket szabadon befejezve kell megvalósítanunk emberi és keresztény hivatá
sunkat. Az isteni Ige, aki a megtestesüléssel magára vette az emberi állapotot minden
korlátozottságával együtt (a bűnt kivéve példát mutat arra, hogy hogyan szenteljük meg
a világot „Voluit mundum consecrare...”, meg akarta szentelni a világot, olvassuk a régi
karácsonyi martirológiumban.

A világ megszentelése
Ma, a szekularizálódás idején anakronisztikusnak hangzik, ha valaki a világ „megszen
teléséről” , vagy a földi valóságok - a test, a szerelem, a játék, a sport, a szórakozás, a
szabadidő, a technika, a munka stb. - megszenteléséről beszél. Pedig ez a feladatunk;
erre készít fel a nevelés! Csak helyesen kell értenünk ezt a megszentelést. Nem „szakralizálásról” van szó, ami azt jelentené, hogy a lét és az élet bizonyos területeit kivonjuk
a „profán” használatból, hogy Istennek szenteljük. A Zsinat elismerte a világ, a természet
és általában az evilági valóságok (tudomány, gazdaság, kultúra) jogos autonómiáját. A
„világi” világ követelése jogos, hiszen a Teremtő, amikor létrehozta a világot és a dolgokat,
illetve megadta mindennek a saját törvényszerűségeit, azt akarta, hogy ezek a valóságok
önállóak legyenek. A transzcendens (=teremtő) okság nem azt jelenti, hogy Isten állan
dóan belenyúl a világ folyásába, hanem a „felfejlődő” és önmagát állandóan túlszárnyaló
világ és benne embert, Istentől függve (a létben, tehát a Létforrásból merítve az állandó
teremtés folyamán), önmaga teszi magát önmagává.
A filozófia (teremtésből folyó) megfontolásait ki kell egészítenünk a krisztusi megváltás
(üdvösség) távlatával. Az új teológia és nyomában a Zsinat elutasítja az ún. „tiszta ter
mészet” (natura púra) hipotézisét. De facto, ténylegesen olyan világban élünk, amelyet
Isten Krisztusért és a mi megistenülésünkért teremtett: minden Krisztushoz van rendelve,
a bűnbeesés után is minden az üdvösség „szférájába” tartozik.
A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció leszögezi: „A keresztények ne gondol
ják azt, hogy az emberek leleményességéből és erejéből született alkotások szembenállnak Isten hatalmával, vagy azt, hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Ter
metének. Éppen ellenkezőleg: meggyőződésünk, hogy az emberiség sikere Isten nagy
ságát mutatja és az ő titokzatos elgondolásainak a gyümölcse. Minél nagyobbra nő azon
ban az ember hatalma, annál szélesebb körre terjed ki az egyének és közösségek fele
lőssége. Kitűnik mindebből, hogy a krisztusi üzenet nem vonja el az embereket a világ
építésétől, nem teszi őket közönyösekké sorstársaik iránt, éppen ellenkezőleg: még szi
gorúbban kötelezi őket, hogy a világ javára munkálkodjanak.”
A keresztény ember evilági tevékenységét dialektikus feszültség jellemzi. A hívő tudja,
hogy Isten országának uralma csak a világ végén valósul meg teljesen, és az új világ
Isten ajándéka, a teremtő Lélek műve lesz. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Jézus Krisz
tussal, a megtestesült Igével, már megkezdődött - az Ország, „Isten uralma:” Krisztus
feltámadása után Leikével ebben a világban működik, összegyűjti a kiválasztottakat, te
hát az emberek humanizálásával és „spiritualizálásával”, az igazság, igazságosság és
szeretet birodalmának kiterjedésével már kibontakozóban van az ország. Ennek „helye”,
„környezete” az Egyház. Ez az „isteni miliő”, vagyis az Istennek önmagukat átadó és test
véreiket szerető hívők közössége. Szent Pál szerint ez Krisztus Teste. Az Egyház - lát
ható és misztikus valóságával - nem azonos Isten országával, csak annak csírája. „Gratia
est semen glóriáé”, a kegyelmi élet a dicsőség magva - ismételgették az egyházatyák.
A hívő ember ennek az Országnak a kibontakozását készíti elő a teremtés befejezé
sével, a világ humanizálásával - a neveléssel. A keresztény testet és szexualitást a sze
retet kifejezésévé teszi, hogy igyekszik gyógyítani a betegséget, enyhíteni a nyomort,
előmozdítani az igazságosságot és szolidaritást. Mindezt az ítélő Krisztus szavaira gon
dolva teszi: „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek...” (Máté 25.)
A fejlődés előmozdítása elválaszthatatlan az evangélizálástól, hirdetik újabban a pá
pák; a szeretet gyakorlati kifejezése a szolgálat, a szolidaritás és az igazság előmozdí
tása. Ez jórészt a nevelés útján történik, Istenre hagyatkozunk, de nem hagyjuk fatalistán
a világot saját folyására. Ha már mindent megtettünk a betegség kiküszöbölésére, az
igazságtalanság megszüntetésére, akkor - erőfeszítésünk maximumán - Istenre hagyat68
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kozunk: Nélküle semmit sem tehetünk: Ő adja a növekedést, Ő alakítja át, „konszekrálja” az általunk előkészített ostyát.
Teilhard kozmikus evolucionista szemléletében a nevelés nem valami külsőséges já
rulékos jelenség, „ráadás” a biológiai és szellemi fejlődés eredményéhez, hanem annak
szerves része, bármint legyen is a transzformizmus régi vitája körüli igazság, ti. hogy a
szerzett tulajdonságok átöröklődnek-e.
Idézzük Teilhard Társadalmi örökség és haladás című tanulmányát az emberi és ke
resztény nevelésről, amely nyomtatásban először az Etudes 1945. áprilisi számában je 
lent meg. Teilhard ebben a következő lényeges megjegyzéseket teszi: „Fajunk emléke
zete ez, belemerül és benne lesz teljessé egyéni emlékezőképességünk.(...) Az idők so
rán már kollektív tudatú emberi állapot alakul ki, s ezt örökli és egy kicsit tovább is fejleszti
az egyedi tudatokból álló mindegyik új generáció. Ezt az egyetemes emberi »személyes
séget« persze a személyes egyedek hordozzák, de ugyanakkor át is fogja és alakítja
egymásra következő sokaságukat éppen ez az egyetemes emberi »személyesség«,
amely szemmel láthatóan formálódik a földön a történeti időkön át. Nos hát az ember
esetében éppen abból áll a nevelés sajátos szerepe, hogy biztosítsa az egyetemes em
beri »személyiség« folytonos kibontakozását - azáltal, hogy átszármaztatja a személyes
egyedek állandóan változó tömegének: más szavakkal kifejezve a kollektívre terjeszti ki
és a kollektívben hosszabbítja meg annak a tudatnak a pályáját, amely az egyedben talán
már elérte határait" (Út az Omega felé). A jezsuita paleontológus és filozófus elfogadta
az általánosított evolucionizmust és azt - keresztény hite fényében - még meg is
„hosszabbította", extrapolálta, amikor az antropogenezist folytató krisztogenezisről be
szélt. Hite szerint a megtestesült Ige, aki belépett a történelembe és mint Feltámadott
titokztos Testében tovább működve (Lelke által) felemeli, megszenteli, az üdvözült lel
kekkel együtt visszaviszi az Atyához az átalakított mindenséget.
A s z k é z is és n e ve lé s a h it fén yé b e n
Az elmondottakat alkalmazhatjuk a testben való egzisztenciára, a munka és a pihenés,
a sport és az egészségvédelem, a szexualitás és a házasélet különböző szempontjaira,
egyszóval mindarra, ami emberibbé, személyibbé, szabadabbá, Isten kegyelmével szem
ben nyitottabbá teszi az embert. Az ember Isten képmása, ezért képes Istenre: képes pár
beszédet folytani Vele, vagyis hittel válaszoni Szavára (amely kinyilatkoztatásban fejeződik
ki, de a lelkiismeret szaván keresztül is hívja); képes befogadni a feltámadt Krisztus Lelkét.
A katolikus tanítás szerint az ember belső egyensúlya az ősbűnnel megbomlott: az
értelem elhomályosult, az akarat rosszrahajló lett, amint a katekizmusban tanultuk. Bár
mint legyen is az „eredeti” (vagy áteredő) vétek teológiai értelmezése, azt hinnünk kell,
hogy a belső meghasonlottság gyökere valami ősi katasztrófa. Az egyensúlyt Krisztus
Lelke erejében állíthatjuk helyre: a Lélek az igazság, a Lélek a szabadság és a szeretet,
a belső béke és öröm forrása. A Lélek világában (emberekben) való működése révén
bontakozik ki Isten országa.
A keresztség bekapcsol bennünket Krisztus Testébe (az Egyházba); a bérmálásban a
Szentlélek felken bennünket, hogy tanúságot tegyünk a kibontakozó isteni életről; a há
zasság szentségében maga a szexuális kapcsolat, a házastársi aktus lesz a kölcsönös
önátadás jele, a hívők számára pedig Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolatát jeleníti
meg. Az Istennek szentelt szüzesség vagy megtartóztatás (cölibátus) viszont arról ta
núskodik, hogy elmúlik ez a világ, tehát relativizálja a szexualitást, amelynek a végső
időkben, a feltámadás után már nem lesz meg a mostani közvetítő szerepe.
Testi létünket a teremtés és a megváltás fényében kell szemlélnünk, hogy ez az új látás
segítsen bennünket a helyes cselekvésben, a világ humanizálásában, az aszkézisben
és a nevelésben. Mert a kegyelem az emberi személyen (a szellemi-testi lényen) ke
resztül közvetve hat a világra, amely az üdvösség drámájának színtere. Testemet jó és fogyatékos „adottságaival" - elfogadom mint a Teremtő ajándékát. Szüléimét,
term észetem et nem én választottam, kaptam; de az adottságot a hitben Isten aján
dékának tekinthetem és világban való jelenlétem, a másokkal és Istennel való kap
csolatom „kifejezésévé”, szabadságom közvetítőjévé tehetem.
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Az a tény, hogy az isteni Ige felvette az emberi testet és közöttünk lakozott, új jelentést
adott emberi testben való egzisztenciánknak. Szépen tanítja a Zsinat: „Az ember misz
tériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg igazán. (...) Ő »a lát
hatatlan Isten képmása«, ő a tökéletes ember, aki visszaadta Ádám leszármazottainak,
az első bűn óta eltorzult Isten-képmásoknak Istenhez való hasonlóságukat. Az emberi
természet bennünk is roppant méltóságra emelkedett azzal, hogy Krisztus azt magára
öltötte, anélkül, hogy megsemmisítette volna. Igen, ő, az Isten Fia, valamiképpen minden
emberrel egyesült, amikor testté lett. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gon
dolkozott, emberi akarattal cselekedett, és emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától szü
letett, így valóban egy lett közülünk: mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve.”
„Caro: cardo salutis”, a hús az üdvösség sarkpontja - mondották az egyházatyák, han
goztatva a Megtestesülés valóságát. Érvelésükben az a meggondolás is szerepelt, hogy
amit a megtestesült Ige nem vett fel, nincs megváltva. Az emberi test iránti keresztény
tisztelet első forrása tehát a Megtestesülés misztériuma. De az egyházatyák - Szent Pál
nyomán - hivatkoznak még a test feltámadása és az Eucharisztia misztériumára is.
Ugyanakkor - és ebben főleg a manicheizmusból megtért Szent Ágoston a felelős! - a
testiség, szexualitás és a bűn között olyan kapcsolatot teremtenek, amely az antik (gö
rög-római) filozófusoknál még nem ismert. Michel Foucault monográfiái a szexualitás tör
ténetéről megmutatták, hogy a pogányoknál is szerepet játszott egy bizonyos fegyelem,
önuralom, de az élvezet, még a magányos szexuális gyönyör is csak a keresztény érában
lett erkölcsi gond. Foucault formulája szerint: a pogány souci de soi (önmaga gondja)
helyét a keresztényeknél elfoglalta a soupçon de soi (önmaga gyanúsítása). Vagyis a
szexualitás gyanússá lett. Krisztus tanítványai számára egészen csak az tiszta, akinek
szándéka, szíve is tiszta. A keresztény, mint mindenben, itt is Isten akaratát keresi, Isten
jelenlétében jár, a Lélek szerint él. A testet a Szentlélek templomának tekinti; a szexua
litást relativizálja, miként minden más földi valóságot. Várja a test feltámadását és az örök
életet. A keresztény tehát nem bálványozza a testi élvezeteket: nem istene a has vagy a
szex; hiszen „Isten országa: ...igazság, béke és öröm a Szentlélekben”.
A keresztény aszkézishez tartozik tehát először is, hogy elfogadjuk testünket (nemün
ket!). Testünk a gyönyör (élvezet) és a fájdalom forrása. A gyönyörkeresés (evés-ivás,
szexuális élvezetek) terén igen gyakori a szélsőségesség, mértéktelenség. Termé
szetesen szükségünk van önfegyelemre, az ösztönök fékezésére, a szenvedélyek „kanalizálásra", mederbe terelésére. Szükség van önmagunk és a ránk bízottak nevelésére.
A libido (tágabb értelemben vett szexualitás) elsőrendű energia, de nehéz „féken tartani”;
aki nem hivatott a házaséletre, szublimálhatja, vagysis beállíthatja szellemi célokra, tehát
mások, illetve Isten szolgálatának mozgatójává, az önátadás és a szeretet kifjezésévé
avathatja. Az emberben folyton ösztönös erők, vágyak, félelmek, elfojtott agresszivitások
dolgoznak. A keresztény aszkézis és nevelés célja az, hogy az ember eljusson a sza
badságra és egy bizonyos egyensúlyra a „szex” és a „szív” közötti feszültségben is, hogy
megtehesse Isten akaratát. Az újpogány hedonizmus és szexőrület, illetve a másik olda
lon egy bizonyos manicheizmus ésjanzenizmus képviselik a végleteket. „Ni ange, ni béte”
- hangoztatta Pascal az angyal és az állat között vergődő emberről. (Kétségtelen, hogy
a janzenista Pascalt és már korábban egy bizonyos - puritán - protestantizmust erősen
befolyásolta a meglehetősen pesszimista Szent Ágoston.)
A janzenista és puritán nevelés hatásait például Lis ieux-i Szent Teréz életében is meg
figyelhetjük. Jellemző az a bizalmas közlés, amelyet betegágyán tett nővérének: „Testem
mindig zavart engem, nem jól éreztem magam benne..., egészen kis koromban már szé
gyenkeztem miatta..." Természetesen, ez a vallomás nem vet árnyat a fiatal kármelita
hősies életszentségére, aki nemcsak a tüdőbaj miatti „kisebbedést” vállalta nagy türe
lemmel, hanem átélte a hitellenes kísértés éjszakáját is: a „bűnösök asztalához ült”, hogy
engeszteljen a hitetlenekért.
A keresztény aszkézis nem puszta tréning, merő voluntarizmus, hanem a hit, a remény
és a szeretet gyakorlása is egyben. Az „ingyenesség idején" - az eszmélődés, az ima,
a barátság, a pihenés alkalmával - igyekszünk jobban megismerni önmagunkat, elfo
gadni „adottságainkat” (jó és kedvezőtlen jellembeli tulajdonságainkat egyaránt), elfo
gadni az örömöket és szenvedéseket úgy, hogy egyre nagyobb szabadsággal Isten aka70
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rátát keresve, hivatásunkat teljesítve „testet adunk hűségünknek”: vagyis naponta megküzdünk azért, hogy egy kicsit humanizáljuk önmagunkat és a világot, hogy ne a „test,
hanem a Lélek szerint" járjunk, reménykedve várva „testünk megváltását”, a végső meg
dicsőülést.
„Testvérek, ti a szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal
a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis eb
ben az egy mondatban teljesedik be: »Szeresd felebarátodat, mint Önmagadat« ...” Szent
Pál itt a Galatáknak a krisztusi szabadságról beszél, vagyis a mózesi törvény alóli felszabadulásról. Isten most már nem kőtáblákra vési a tízparancsolatot, hanem az emberi
szívekbe árasztja a szeretetet a Szentlélek által. Erről szólt Pál már a Római levél 5. fe
jezetében is; a 7-8. fejezetében pedig a belső meghasonlottságáról, a „test” - vagyis a
„hús", a bűnös kívánságok és szenvedélyek székhelye - és a Szentléleknek engedel
meskedő szellem belső küzdelméről.
De a feltámadt Krisztus Lelke újjáteremti a hívőt, ezért tud a Lélek szerint járni és gyü
mölcsöt hozni. Olvassuk tovább a Galata-levelet: „Azt mondom tehát: Lélek szerint élje
tek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással. így nem teszitek azt, amit
szeretnétek. Ha a Lélek vezet, nem vagytok a törvény alá rendelve. A test cselekedetei
nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellen
ségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás,
irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, s ezekhez hasonlók. Amint azelőtt
mondottam, most megismétlem: Akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának
örökösei. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó
ság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, tisztaság. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisz
tus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaik
kal együtt. Ha Lélek szerint éltek, kövessétek is a Lelket.”
A két „lista” tehát (szembeállítja) a „test” szerinti és a „Lélek” szerinti élet jellemzőit. A
Lélek szerinti új élet „mortifikációt”, „kis halált” (Babits), lemondást követel. De a keresz
tény ezt a több, szabadabb, teljesebb életért teszi. Az aszkézisnek nincs értéke, ha nem
szeretetből és a szeretetért történik. „Vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha sze
retet nincs bennem, mit sem használ nekem.” A Szentlélek jelenléte miatt lesz a (bűnt
szimbolizáló) test szent. Az Eucharisztiában, az Úr szentségi Testében részesedve a hí
vők Krisztus Testét, az Egyházat építik. Az egy Kegyérből részesedve, az egy Lélektől
alaktíva növekszenek a végső teljesség felé, reménykedve várják a test megváltását,
amikor majd a teremtő Lélek Krisztus egyetlen Testévé változtatja a választottakat.
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Filozófia és neveléstudomány
ZRINSZKY LÁSZLÓ

A Herbart utáni pedagógia - mint közismert - a neveléstudományak a filozófiához
való viszonyát ellentétes irányokban alakította. Az egyik irány a filozófiai alaptu
dományok számát gyarapította. Az etika után sorra alaptudománnyá léptették elő
a logikát, esztétikát, majd tágabban: a filozófiai értékelméletet, sőt: a filozófia
egészét. Végül is, túllépve az „alaptudományokra” épülő pedagógia képleten,
kategorikusan kimondták: „a tudományos pedagógia csak filozófiai pedagógia
*
lehet.
ff

Ez korábban magától értetődött. Ekkor már nyomatékosan meg kellett fogalmazni, mi
vel időközben létrejött és erőre kapott egy másik irány, mely éppenséggel száműzni kí
vánta a filozófiát a pedagógiából, de legalábbis minimumra korlátozni szerepét. A tudo
mányos jelleg - mondták - csakis egzakt tapasztalati kutatásokkal szerezhető meg. A
pedagógiának empirikus és experimentális tudománnyá kell válnia, és nem a spekulatív
filozófiával, hanem azokkal a szaktudományokkal kell szövetkeznie, melyek a termé
szettudományok hitelességével működnek, mint a kísérleti lélektan, az „inger-reakció”
formulára épülő viselkedéstudomány, a méréseket alkalmazó szociológia.
Hogy már az első világháború után mennyire kiéleződtek az ellentétek, azt rendkívüli
plaszticitással fejezi ki Johannes Kretschmar sokat emlegetett - bár egyre kevésbé ol
vasott - könyvének provkatív címe: A filozófiai pedagógia vége és az a programja, hogy
a pedagógiát „tisztán induktív” tudománnyá kell formálni.
Századunk folyamán mindkét fő áramlaton belül megszámlálhatatlanul sok változat
jött létre, és nagy számban alakultak ki egyeztető, köztes és integrativ elméletek is, de
az egyes neveléstudományi felfogások mind a mai napig elsősorban azzal határozzák
meg magukat, és őket is azzal definiálják, hogy kötődnek-e valamelyik filozófiához, s ha
igen, melyikhez, vagy pedig igyekeznek távoltartani magukat mindenfajta filozófiától.
Ha abból a rendkívül bonyolult történetből, mely az utolsó fél évszázadban Magyaror
szágon e viszony alakulását jellemezte, meg akarjuk ragadni a különöset, a következőkre
figyelhetünk fel:
Sajátossá színezi a feltételeket évszázados - noha korántsem egyértelmű - „filozófiai
hátramaradottságunk” és neveléstudományunk átlagállományának import jellege. A be
hozott neveléstudományi koncepciókkal együtt rendszerint a filozófiai orientációt is meg
kaptuk külföldről. Művelődéstörténetünk és történelmünk egésze szabta meg, mikor mi
lyen mértékben vált forrássá a francia, a német, az angol stb. bölcseleti pedagógia egyegy iránya. A kartezianizmus, a kantianizmus, a hegelianizmus, a Herbert Spencer-i po
zitivizmus, a reform pedagógiákban feltámadt rouseeauizmus, az életfilozófia és így to
vább.
Mindez nem töltötte el a pedagógusokat valami nagy bizommal a filozófiai megköze
lítések iránt. A fő ok azonban, ami az általános gyanakvás és tartózkodás légkörét táp
lálta, az a benyomásuk volt (jelen időben is fogalmazhatnék), hogy meddő spekulációkkal
állnak szemben, melyke lehetnek ugyan érdekesek, de semmi gyakorlati hasznuk nin
csen. Márpedig mire való lenne a nevelés elmélete, ha nem arra, hogy a praxist meg
világítsa, irányát mgszabja és hatását megnövelje?
Ha a közvetlenebb előzményeket tekintjük, az ellenszenv fokozódásának jeleire buk
kanhatunk. A pártállami neveléstudomány többféle viszonyt alakított ki a hivatalos rangra
Filozófia emberképek és neveléselméletek című tanulmánygyűjteményből.
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emelt egyetlen filozófiával, a szovjet marxizmussal szemben. A neveléstudomány mint
egész egy ideig egyre inkább a filozófia hatalma alá került. Legalábbis ez volt a látszat.
Valójában ez a filozófia csupán vivőanyaga volt a mindenkori politikai ideológiának.
Ellentmondott ez a marxizmus eredeti szellemének, mely éppenséggel az emancipá
ció, a mélyreható kritika és az állandó önmeghaladás filozófiájaként született meg. Az
úgynevezett revizionizmus ezért többnyire az eredeti forrásokhoz való visszatérés prog
ramjával lépett fel. A neveléstudományban is megtaláljuk ezt a hit- és eszmetörténetek
ben nem ritka újjászületés-gondolatot. Hazai példaként Gáspár László munkásságára
hivatkozom, aki A szubjektumok termelése című könyvében nyomatékosan Marx újraolvasásával és újraértelmezésével igyekezett a marxi életmű hiteles „pedagógiai tartalmát”
kibontani.
Azt sem feledhetjük el, hogy az uralkodó filozófiai rendszer egyetlensége egyre kevés
bé volt abszolút. A hirdetett és többféleképpen felfogott „hegemónia” - bizonyos, fokoza
tosan táguló határokig - „megtűrt" más filozófiákat is, és ami nem kevésbé fontos: a teljes
filozófiai kultúrában legitim módon helyet kapott sokféle progresszívnak minősülő tradí
ció: elsősorban racionalísztikus, dialektikus és humanisztikus értékek.
Mindamellett a neveléstudomány filozófiai horizontja meglehetősen szűk maradt. A
kortárs filozófiák nagy része csak másodlagos közvetítésekkel hatott (életérzésekben va
ló tükröződésként, prejudikáltan az elitélés tárgyaiként, művészeti áttételekkel), és ha
sonló volt a helyzet a „fővonalból” kieső régebbi filozófiákkal.
A pedagógiai empirizmus eben a helyzetben folytatása is volt a hazai - mérsékelt erejű
- „pozitivista” hagyománynak, bekapcsolódás is a világszerte, főleg az angolszász terü
leteken elterjedt, önmeghatározásuk szerint „filozófiamentes” áramlatok valamelyikébe,
de nemegyszer a távolságtartás szalonképes formája is. Elhúzódás az ideológiától, az
egyszerre dogmatikus és ingoványos filozófiától valamilyen semleges területre.
Nevelésfilozófia ilyen körülmények között volt is, meg nem is. Az olyan próbálkozáso
kon kívül, melyek - kezdetlegesebb módon vagy akár magas színvonalon - általános
elvekből akartak levezetni pedagógiai törvényszerűségeket, sajátosan nevelésfilozófiai
jellegével és a pedagógiai szemlélet egészére tett hatásával kiemelkedik néhány érdem
leges teljesítmény. Csupán példákat említek.
Először: a nevelés általános célját az embereszménnyel azonosító, többszörösen utó
pisztikus felfogással szembeforduló Mihály Ottó ez irányú munkásságát, másodszor: az
ismeretelméleti redukcionizmus ontológiai megalapozottságú bírálatát, melyben egy
szersmind kifejeződött Lukács Györgynek a neveléstudományra tett, mélyebb gyökere
ket egyébként nem eresztő hatása is, harmadszor: Angelusz Erzsébet Filozófia, antro
pológia, nevelés című könyvét, mely a nyolcvanas évek első felében utat tört a hazai pe
dagógiai antropológia számára.
A nevelésfilozófiai gondolkodás létjoga azonban mindvégig kérdéses volt. Elősegítet
ték érdeklődő filozófusok és több tudományterületen mozgó, széles szellemi profilú ku
ta tó k - illetőket nem említve, példaként egyedül Ancsel Évát nevezem m e g -, hátráltatta
a naiv pragmatizmust, mely a neveléstudományak csak a legközvetlenebbül hasznosít
ható rétegét tekintette művelésre érdemesnek, hitt abban, hogy a nevelési praxist úgyis
eligazítja a „józan ész”. Gátolta a nevelésfilozófiai megerősödését az a nézet is, hogy a
legalapvetőbb kérdésekben - nevelési értékek, célok, neveléspolitikai alapelvek - a ne
veléstudomány illetékessége fölöttébb korlátozott. E tudomány elsőrendű funkciója a ha
talmi szóval kimondott döntések, majd enyhítettebb formában: a központi ajánlások el
őkészítése, és ehhez vajmi kevés nevelésfilozófiai megfontolásra volt szükség.
Természetesen a filozófiától idegenkedő vagy vele programatikusan szembeforduló
neveléstudományt is átszövik filozófiai előfeltevések. Wolfgang Brezinka nyomán leg
alább négy olyan problémakört jelölhetünk meg, amelyek látensen vagy kifejjettebben
minden neveléselméletben jelen vannak, s amelyek kikülönített rendszerbe foglalt tárgyalása
alkotja a nevelésfilozófiát. Ezek: a normativitás, beleértve a nevelés erkölcsfilozófiái problé
máit is, a pedagógiai megismerés, a pedagógiai tudás integrálás (e kettő együtt: a pedagógia
tudományelmélete), és végül: a nevelés metafizikája vagy ontológiája.
A modern neveléstudomány azonban - némi egyszerűsítéssel szólva —csak akkor
fordul mélyebb érdeklődéssel a filozófia felé, amikor helyzete kérdésessé válik, amikor
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radikális változtatások szükségét érzi, esetleg önnön válságát. Különben megelégszik a
felületi, rögzült kapcsolatokkal. Filozófiaiig elmélyített önreflexióra, a Zsolnai József áItal
régóta nélkülözhetetlennek ítélt meta-pedagógiára nagyobb mértékben van szüksége
akkor is, ha versenyhelyzetbe kerül. Az erős dominancia - függetlenül a hatalmi támo
gatásoktól - mentesít egy irányzatot a filozófiai szintű indokolásoktól vagy önrevíziótól.
Napjainkban az euro-amerikai kultúrán belül általában is hatnak ezek a késztetések, ré
giónkban és hazánkban pedig különösen.
Ezzel a neveléskutatók nyílt alternatíva elé kerültek: vállalnak-e szoros kapcsolatot va
lamelyik filozófiai iránnyal, vagy elutasítják valamennyit. Persze harmadik lehetőség is
adatik: a megkerülés stratégiája, az eklekticizmus.
Úgy tűnhet: a filozófia így is, úgy is csapdát állít és bűnbe visz. Aki egy irányzat hívéül
szegődik, eme elkötelezettsége folytán prekoncepciókkal közeledik tárgyához: mindig azt
találja meg, amit keresett, és inkább lesz tomista vagy pragmatista, egzisztencialista vagy
marxista, mint a nevelési valóság elfogulatlan kutatója. Az eklekticizmus pedig - azon
kívül, hogy rossz jellemre vall - következetlenségeivel önmagát rombolja, mélyen sérti
a Koherens Rendszer (egyébként méltán nagyra tartott) eszményét.
Indokolt hát - mondják a szigorú szaktudományosság és az empirikus módszertan hí
vei, a neveléstudomány teljes autonómiájának elszánt védelmezői - , ha a szabad vá
lasztás lehetőségét a filozófiától való teljes és végleges megszabadulásra használja fel
a pedagógia.
De vajon valóban szabadon választunk-e?
Tekintsünk el attól, kit mennyire bélyóznak a meglévő gondolkodásában rejlő filozófiai
előfeltevések, és bízzunk abban, hogy külső kényszer a jövőben senkire sem erőltet sem
miféle filozófiát! Ekkor is fennmarad egy tárgyi indíték: legalább az említett négy téma
körben elengedhetetlen a nevelésfilozófiai választás, és ezek óhatatlanul behatolnak
más témakörökbe is. A nevelés kutatója olyan filozófiát tesz magáévá, mely mintegy ki
nyújtja érte a kezét, vagyis összhangban áll pedagógiai tapasztalataival és törekvéseivel.
Megvan benne az ember fejleszthetőségének tétele vagy tételezhetősége, van monda
nivalója az emberi lét értleméről.
És működik egy társastudati szelekciós mechanizmus is. A filozófiák hatalmas és egy
re gyarapodó kínálatából a kutató-pedagógus is azt veszi észre, azt szemeli ki, amit a
köztudat már észrevett és kiszemelt, olykor csak azt, amit egy szellemi divat „kirakatba
tett". Új tabuk is képződnek. A marxizmus szinte teljes és hirtelen eltűnése erre is példa.
Nem állítom, hogy e tényezők egyértelműen meghatároznák a neveléstudomány filo
zófiai tájékozódásának a terét. Bizonyos határokat azonban kijelölnek. Amit Durkheim
állított a társadalom nevelési rendszeréről, ti., hogy bizonyos értelemben egységes, más
értelemben többféle, az a nevelés elméletére is áll. Negatív megközelítésben: a pedagó
gia uralkodó paradigmája adott társadalomban és adott korban nem lehet más, mint ami
tejes kultúrájába valamiképp beilleszthető.
A mi mai pedagógiánk eszménye szerint és ténylegesen is a sokféleség pedagógiája.
Nem „átmenetként” egy új előjelű egyetlenség felé - minden eltökélt újmonopolista tö
rekvés ellenére
hanem a vizsgálódás, állásfoglalás és diskurzus tágas kereteként.
Csakhogy a nevelés elmélete egyáltalán nem bővelkedik az új viszonyokra szabott je
lentős koncepciókban.
Ezért is - és még számos, itt nem tárgyalható ok miatt - megint csak sok mindent meg
lehetősen kritikátlanul veszünk át külföldről. Félreértések elkerülése végett: csupán a fel
színes átvételek, a divatok túlzásai ellen berzenkedem, tudva azt is, hogy mélyről jövő
tendenciák fejeződnek ki bennük, és egyáltalán nem hiszem, hogy az országhatárok a
pedagógiai gondolkodás irányait is behatárolnák.
Egy másik előtérben álló természetes forrásvidék a közelmúltban háttérbe szorított
vagy éppenséggel „föld alá szorított" felfogások új életre keltése. A hangsúly olykor a ré
gihez való visszatérésen van, olykor pedig inkább a folytatáson.
Ahhoz azonban, hogy érdemlegesen feldolgozzuk az ilyen hatásokat, és ne csupán
pedagógiai jelmondatokat és technikákat vegyünk átt vagy újítsunk fel, meghittebb vi
szonyt kellene kiépítenünk az egyes irányzatok filozófiai alapjaival és hátterével is.
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A folyamat megkezdődött, de még kevéssé érintette a szakmai köztudatot. Ott inkább,
ahol valamelyik alternatív nevelési mozgalom kihívott némi elméleti tájékozódást is, mint
ahogyan a Waldorf-intézmények nyomában kezd ismertté válni Rudolf Síe/'nerfilozófiailag kétes értékű, de mindenesetre érdekes és inspiráló antropozófiája, de kevésbé ott,
ahol ennyire közvetlen indíttatás nem ösztönözte a tanulmányozást. Példának említhe
tem a pedagógiai hermeneutikát, mely a német és a francia szakirodalomban mintegy
negyedszázaddal ezelőtt tűnt fel.
A neveléstudomány korunkban be akarja fejezni önállósodási, felnőtté válási folyama
tát. Érett is rá. De eközben egyre-másra gyűlnek mind a filozófiában, mind a pedagógi
ában a közös erőfeszítést igénylő új és újratárgyalandó témák. Elég arra a hozzánk las
san elhatoló fordulatra utalnom, mely a nyelv és a valóság viszonyának problematikáját
a filozófia középponti tárgyává tette. A Bécsi Kör vagy Wittgenstein igazából mostanában
kezdi befolyásolni a pedagógiát, előmozdítva a neveléstudományi terminusok és kijelen
tések analízisét és általában a metapedagógiai vizsgálódásokat.
Más példákat is említhetnék, melyek arra mutatnak, hogy az antiteoretikus áramlatok
csak időlegesen távolithatták el egymástól a neveléstudományt és a filozófiát. Kapcso
latuk meg-megújul, miközben viszonyuk jellege lényegesen változik. A pedagógiai és fi
lozófia világok elvi véglegessége és gyakorlati sokfélesége gyökeresen új szituációba
vezet, ahol a választás szabadságát csupán a tényállások felismerése köti meg. Ez azon
ban nem nevezhető korlátozásnak.
A filozófiával - egyebek között - arra szövetkezhetünk, hogy elhárítsunk minden más
fajta megkötést. Csak így teljesedhet ki a neveléstudomány valódi autonómiája.

75
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SZÍJÁRTÓ IMRE

A forgatás
A forgatás az a mozzanat, amelyet helytelenül tekintenek a rendezés szempontjából
legfontosabbnak. Nyilvánvaló, hogy a rendezés már a filmnovellánál kezdődik, a film
megalkotásának egész folyamata egységes, minden mozzanata szervesen összefügg,
és feltételezi a következőt. így azután sok minden, amivel itt foglalkozni fogunk - és ame
lyet csupán didaktikus okok miatt tárgyalunk itt - , nemcsak a forgatókönyvre, hanem a
filmnovellára is vonatkozik. De legalábbis vonatkoznia kellene, hiszen mi sem idegenebb
a jó filmtől, mint az irodalmi kidolgozás elválasztása a technikai munkálatoktól.*

A felvétel
A jó film esetében képtelenség, hogy elvontan készítsük el a fogatókönyvet, és azután
keressük meg az embereket és eszközöket, akik és amelyek azt megvalósíthatják. Vilá
gos tehát, hogy már a forgatókönyv megírásakor tudni kell, hogy kik a számba jöhető
színészek, ki lesz a díszletező, hol lesz az a környezet, amelyet tulajdonképpen már a
filmnovella meghatározott, végül pedig meg kell állapodni a berendezést és a jelmezeket
illetően, vagyis meg kell szabni mindazokat a tényezőket, amelyeken a film stílusa múlik;
nem szabad megfeledkezni a zenéről sem.
A legfőbb munkatársakat tehát már a forgatókönyv kidolgozásával egyidőben ki kell
választani, be kell vonni őket a munkálatokba. A választás joga egyedül a rendezőt illeti
meg, vagyis azt, akinek teljes elképzelése van a filmről. A rendező elképzelése dönt a
művészi hatások megválasztásában is, és ezen a téren a rendezőnek nem szabad le
hetőséget adnia vagylagos megoldásokra, mert azok mindig a rendezés bizonytalansá
gáról árulkodnak, arról, hogy a rendezői elképzelés még nem érett meg végső és szük
ségszerű formájában. A forgatás nem szerencsejáték - mondotta egy zseniális rendező
- , és művészi, gyakorlati szempontból egyaránt megengedhetetlen, hogy egy film a for
gatáskor meglepetésekkel szolgáljon alkotói számára.
A rendezőnek ezért, amikor a forgatókönyv elkészítésekor megválasztja munkatársait,
figyelembe kell vennie képességeiket és lehetőségeiket, tisztában kell lennie azzal, hogy
munkatársai mit tudnak nyújtani noki, mivel járulhatnak hozzá az eljövendő műhöz. A jó
rendezőt tehát a tökéletes technikai ismereteken kívül az az emberismeret is jellemzi,
hogy pontosan fel tudja mérni munkatársai képességeit. Ahogy képtelenség a forgatókönyv
ben olyan megoldásokat elvárni a felvevőgéptől, amelyeket az operatőr technikailag nem tud
megoldani, éppen úgy önkényesség lenne a filmről beszélni azoknak a meghatározott körül
ményeknek a figyelembevétele nélkül, amelyek között a rendező dolgozik.
Ha jó filmet akarunk alkotni, és nem valami érdektelen, selejtes fércművet, akkor tel
jességgel nélkülözhetetetlen az emberanyag, a technikai és anyagi eszközök gondos
számbavétele. Hiszen anyag ez is, nyersanyag, amellyel a rendezőnek meg kell birkóz
nia. Azért művész azonban - és ez a lényeg
hogy le tudja győzni a nehézségeket,
ahogy példának okáért az építésznek is számot kell vetnie a körülményekkel, meg kell
birkóznia az építőanyagokkal, ha nem akar haszontalan fantaszta hírébe keveredni.
'Részlet a középiskolások számára készülő Film, televízió, videó című szöveggyűjteményből
(szerk.: Szíjártó Imre).

76

„HA JÓ FILMET AKARUNK ALKOTNI"

A színészek megválasztása
A filmben szereplő színészek megválasztásának három igen fontos tényezője van: a
színészek külseje, temperamentuma és mesterségbeli tudása.
A filmszínész már külső megjelenésével, különösen pedig arcával alakít. Hiszen a kö
zelképeken keresztül a felvevőgép leleplezi az arc minden sajátosságát, azt, amit Balázs
Béla - mint emlékezhetünk - mikrofiziognómiának nevezett el. Ugyancsak Balázs Béla
szerint, a kamera birtokában van annak a lehetőségnek, hogy feltárja az ember igazi ar
cát, behatol a külső felület alá, tehát rendelkezik azzal a képességgel, hogy a színészi
játék mélyére hatoljon. A filmszínész nem tudja levetkőzni azokat a kifejezéseket, ame
lyek természetesek az arca számára, amely egyúttal már az alakítandó hős arca is. A
rendező dolga, hogy ezeket a lehetőségeket fefedezze a színész arcvonásaiban, hiszen
a rendezőnek képesnek kell lennie arra, hogy éles szemmel olvasni tudjon a színészek
fiziognómiájából. A fiziognómiát az életben gyakran „adottnak” vesszük és nem is ismer
jük lehetőségeit. A rendező ebben a vonatkozásban a festőhöz hasonló, aki a rendelke
zésre álló eszközökkel feltárja az arc lényegét. Browning híres dialógusában Fra Filippo
Lippi, hogy megmagyarázza, mi a festészet, ezt mondja a kérdezőnek: „Látja azt a kato
nát? No most majd én mutatom meg önnek.” s néhány hevenyészett vonással felvázolta
a jellem lényegét, azt is megmutatva, ami a közönséges szemlélő figyelmét elkerülte. így
használhatja fel a rendező is a felvevőgépet: a felszín alatt feltárhatja a színész legbel
sőbb jellemvonásait.
A választás tehát akkor tökéletes, ha a néző a film hősét nem is tudná másnak elkép
zelni; ha a néző megfeledkezik a színészről.
Mint már szintén mondottuk, a színészek a rendező „plasztikus anyagához” tartoznak,
vagyis kizárólag csak külső megjelenésük alapján kapnak hangsúlyt és jelentőséget.
Igen fontos tehát, hogy ezt a választást nagy körültekintéssel végezzük el, mind a főhő
söket, mind pedig a mellékalakokat és azokat a statisztákat illetően, akiknek a képen
bizonyos jelentőségük van. Ebből a szempontból példamutató alkotás Fellini Édes élete,
amelyben a tömegeket alkotó arcok bár névtelenek, mégis jellemeket tárnak fel. Ide kí
vánkozik az a megjegyzés is, hogy mindig szem előtt kell tartanunk az arc fényképezhe
tőségét. A színész fényképezhetőségét jellegzetes arcvonásai döntik el, olyanok, ame
lyek a fényképezés folyamán nem változnak meg, vagy nem kapnak nagyobb hangsúlyt.
Ez az, amiről az operatőrök azt mondják: jól tűri a fényt.
A választás második tényezője a temperamentum. Afilmnek tulajdonképpen nem csu
pán olyan jellegzetes fizikumokra van szüksége, amelyek megfelelnek a különböző sze
repek kívánalmainak, hanem olyan arcokra is, amelyek változatosak, tehát kifejezőek.
Csak aki megfelelő temperamentummal, intelligenciával, érzékenységgel és érzelemvi
lággal rendelkezik, csak akinek jelentős és mozgékony arca van, az lehet képes arra,
hogy megértse és megvalósítsa azt, amit a rendező kíván és amit a szerep megkövetel.
Hogy a mesterségbeli tudást utoljára hagytuk, nem jelenti azt, hogy a jelentőségét kí
vánjuk lekicsinyelni. A sorrenddel csupán azt akarjuk érzékeltetni, hogy a szereppel való
figuratív azonosulásnál ez a szempont a leginkább elhanyagolható. Ha választásra kerül
a sor, mindig a külső javára tanácsos dönteni. Olykor egyenesen kívánatos, hogy színész
helyett nem hivatásos színésszel játszassuk el a szerepet. Ha megfelel a külső követel
ményeknek, ha ösztönös adottsága van ahhoz, hogy megbirkózzék a játék nehézsége
ivel, ha a szerep nem igényel különös képességet és szakértelmet, igen ajánlatos ez a
megoldás, s ha figyelembe vesszük a film figuratív jellegét, meg kell állapítanunk, hogy
ez a megoldás olyan törekvés, amelyet helyeselnünk kell.

A színészvezetés
Amikor a színészvezetéssel foglalkozunk, nem vesszük figyelembe a színész munká
ját úgy ahogy van, aszerint, hogy mennyit ér, és attól függetlenül, hogy milyen módszert
követ, teljességgel hasznosítani kell. Az a színész az eszményi munkatárs, akinek kép
zelőereje van, és aki ismeri a film technikáját; vele sokkal könnyebb dolga lesz a rende
zőnek, mint azzal, aki tapasztalatok nélkül vesz részt a filmalkotásban. De nem mindig
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akadnak ilyen eszményi színészek. A rendező alkalmazkodjék a színészek különböző
temperamentumához és felfogásához, amely színházi színészek esetében mindig a
szakmai múlt terméke; a rendezőnek mindegyikükhöz meg kell találnia a kulcsot, mind
egyiküket másként kell irányítania, hogy mindegyik színészből tudásának javát hozza ki.
Mindez az ösztönös lélektani érzéken és a gyakorlaton múlik, a rendező személyes va
rázsán és tekintélyén, amelynek kialakítására nincs módszertani recept.
Itt csak a színészvezetés néhány gyakorlati jellegű vonatkozásáról ejtünk szót, ame
lyek számot tarthatnak az olvasó érdeklődésére.
A filmszínészek, mint tudjuk, szerepüket néhány nap, olykor meg néhány hónap alatt
alkotják meg, jeleneteiket a kivitelezés munkálatainak időbeli szünetei tagolják, amelyek
nem követik a forgatókönyv logikus rendjét, megvan viszont az a lehetőségük, hogy a
vásznon viszontlássák a már leforgatott részleteket, számot vessenek a már elért ered
ménnyel, és azzal, amit a rendező el akar érni. Annak érdekében, hogy a színész alakí
tása a lehető legjobban hasonlítson a rendezőnek a szerepről alkotott elképzelésére, a
rendező általában nem engedi, hogy a színész önálló elképzelést alakítson ki magának.
Ezt a rendezőnek a forgatás során már nehéz lenne figyelembe vennie, és valamennyiük
esetében megvalósítania. A rendező elolvassa a színésznek a forgatókönyvet, felvázolja
azokat a vonásokat, amelyekből kiviláglik a szerep lényege, és világosan megérteti vele,
hogy mit is akar. El kell érnie, hogy a színész elmélyedjen a jövendő filmben, és részt
vevőjévé váljék az alkotásnak. A rendezőnek meg kell akadályoznia, hogy a színésznek
előregyártott elképzelése legyen szerepéről, amely sokban különbözhet a rendező el
képzelésétől. A rendezők majdnem mindig ellenzik, hogy a színészek kívülről megtanul
ják a szerepüket a felvételek előtt, vagy hogy próbákat tartsanak, mint a színházban szo
kás. Különben később, a felvételek folyamán a rendező már képtelen lenne a színészi
játékot a saját törekvéseihez igazítani. Bár az előkészítés igen bonyolult, a forgatáskor
mégis szükség van bizonyos frisseséget és spotaneitást biztosító rögtönzésre.
Ezért ajánlatos, hogy a felvételek ne fárasszák ki a színészeket, ne tartsuk őket az
átállás alatt reflektorfényben. A fizikai fáradtság gyakran még a legjobbakat is kimeríti,
akik így aztán nem tudják azt nyújtani, amire képesek lennének.
Tanácsokkal se szabad elhalmozni a színészeket, szükségtelenek a fölösleges viták
is. Elegendő néhány világos megjegyzés is, hogy megteremtse a helyzet légkörét, és a
színész fantáziája számára szabatosan meghatározza azt a cselekményt és kifejezést,
amelyet végre kell hajtania, el kell érnie. A színész fantáziáját nem szabad lebecsülnünk.
Igen rossz szokás gesztusokat sugalmazni a színésznek vagy a hanglejtést illetően látni
el tanácsokkal: ezt a módszert a rendező csakis akkor követheti, amikor laikus szerep
lőkkel van dolga.
Sok rendező elkerüli, hogy a felvételek anyagát levetítse a színészeknek, tartva sze
szélyeiktől, amelyeket azonban megfelelő érveléssel könnyű lecsillapítani. Ezeknek a
munka közbeni vetítéseknek megvan az a haszna, hogy a színész felmérheti alakítását,
a rendező pedig példákon szemléltetheti számára a követendő irányt, megmagyarázhat
ja módosításait. A felvételeket látva a színész több bizalommal lesz a rendező iránt, job
ban lelkesedik a szerep alakításáért és magáért a filmért is, amelynek így valóban részt
vevőjévé válik. Még azok a színésznők is, akik mindig szépnek akarnak látszani, olykor
elhagyják ostoba hiúságukat nemesebb törekvés - a jó alakítás érdekében.
Mint már említettük, kívánatos ugyan, hogy a színész tudatában legyen a film techni
kájának, másrészről viszont az is lényeges, hogy ne csapja agyon a filmet technikai ru
tinjával, mert különben a filmből hiányozni fog a frisseség. Á színész érezze, hogy a tech
nika van azért, hogy megvalósítsa az ő törekvéseit, nem pedig ő van azért, hogy eleget
tegyen a technikának. A rafinált beállításnál, amelynek a színészi alakítás az áldozata,
mindig jobb az, amely a színészi játékot érvényesülni hagyja.

A díszlet
A műtermi díszlet csak akkor épül fel, amikor a forgatás során ez szükségessé válik,
mégis, mint annak a környezetnek az elképzelése és meghatározása, amelyben a cse
lekmény lejátszódik, a rendezőben már a filmnovella írása során kialakul.
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A díszlet nem csupán keret, amely magában foglalja a történetet, hanem vizuális jel
lege folytán szerves része a történetnek, és fontos szereplője, sőt olykor főszereplője is.
Ki ne emlékezneék Chaplin Modern időkjének (1935) géptermére; hogy ne is említsük
az olyan díszleteket az expresszionista korszakból, mint Róbert Wiene Dr. Caligarija,
(1920), vagy Josef von StrenbergNőstényördögének, (1935) barokkja: ezekben a filmek
ben a díszlet főszereplő. A kép szempontjából a díszlet igen sokkal hozzájárulhat a film
stílusának megteremtéséhez, majdnem annyival, mint a fényképezés, ezért fontos, hogy
a díszlettervező már kezdettől fogva ismerje a művet, és világosan számot vessen azok
kal a célokkal, amelyeket a rendező el akar érni. Különben azt kockáztatná, hogy az el
beszélés stílusától teljesen független környezetet hoz létre, amely kizárólag csak az ő
ízlésének és fogékonyságának felel meg.

A berendezés
Ha így értelmezzük a díszlettervező munkáját, világos, hogy a berendezés is a képki
alakítás, a díszletezés szerves részévé válik, akár ugyanaz a személy végzi el, mint a
díszletezést, akár más. A berendezés nemcsak a képet teszi teljessé a díszlet szempont
jából, azáltal, hogy egy bizonyos környezetnek meghatározott jelleget ad, de analitikusan
egyesíti a környezetet a szereplőkkel és a cselekménnyel, a rendezés számára megte
remti a lehetőségeket azoknak a plasztikus elemeknek a felhasználására, amelyek kife
jező értékéről már beszéltünk. A berendezés, akár a díszlet, a filmtémával együtt születik,
már a filmnovellában is találunk rá vonatkozó részletes utalásokat, a forgatókönyv pedig
már pontos útmutatással szolgál, de a fantázia még a forgatás során ezen a téren is gaz
dagíthatja a filmet.
Egy bútor, vagy bármilyen tárgy olyan hangsúlyt kaphat a képben, amely felülmúlhatja
egy színész közelképét. Ezért a berendezés minden elemét meg kell fontolni, és különös
gonddal kell kiválasztani, soha sem szabad a megszokottra vagy a véletlenre hagyatkoz
ni. A berendezés kiválasztásának nem valami elvont esztétizmus alapján kell megtörtén
nie, amely önmagában utal a bútorra vagy a tárgyra, hanem a filmben lehetséges kifejező
értéke alapján.

A jelmezek
Ha a szó maga nem adhatna okot félreértésekre, azt mondhatnánk, hogy minden film
jelmezes, vagyis a színészek ruháinak mindig jelentőségük van, akár kosztümös filmről,
akár modern öltözetben eljátszottakról van szó. s azok után, amit a díszlettel kapcsolat
ban elmondtunk, világos, hogy a ruhákkal kapcsolatban sem bízhatja önmagát a rendező
sugallatokra.
A ruháknak is bele kell olvadniuk a kép egységébe, és egységet kell alkotniuk a kör
nyezettel: a ruhák is - éppen úgy, mint a berendezés - arra szolgálnak, hogy jellemezzék
a szereplőket, jelentőségük felérjen egy közelkép jelentőségével. Goethe Kiegészítések
Lavater fiziognómiai töredékeihez című írásában feltárja, hogy miképpen változtatják
meg, hogyan fedik el az embert a körülmények, a szokások, a vagyon és a ruhák, hogy
bensőjéhez csak ezeken keresztül lehet hozzáférkőzni, majd hozzáfűzi: „így képesek a
ruhák és a háztartási tárgyak feltárni az ember jellemét.” Mi is azt mondhatnánk tehát,
hogy a jelmeztervezőnek be kell hatolnia a hősök lélektanába, mivel az általa tervezett
ruháknak jelentős szerepe lesz a szereplők lélektanának feltárásában. Emiatt elenged
hetetlen a rendezővel való lehető legszorosabb együttműködés. A rendezőnek viszont
gondolnia kell arra is, hogy munkatársaitól se legyen idegen az általa elképzelt kép; ám
olykor az a helyzet is előállhat, hogy éppen a munkatársak alkotó közreműködése követ
keztében megváltoztatja eredeti elképzelését.
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A maszk
Ahogy a berendezés a díszlet függvénye, úgy tartozik a maszkírozás a jelmezhez.
Mindaz érvényes tehát rá, amit a jelmezről elmondtunk, még akkor is, ha a maszkmester
nem azonos a jelmeztervezővel. A maszk technikai lehetőségeinek igen nagy szerepe
lehet a szereplők jellemzésében: egy paróka, egy hajviselet, egy hangsúlyozott arcvonás
sok esetben meghatározhatja a jellemet és viszont: éppen a maszkírozás mellőzésével
érhetjük el ugyanezt az eredményt. Nyilvánvaló, hogy még ennek a forgatáskor érvénye
sülő mozzanatnak is szerepelnie kell abban az elképzelésben, amely a rendezőben a
filmről előzetesen kialakult. Ha a maszkmester közreműködése meghaladja a pusztán
technikai kivitelezést, vagyis a szereplőben a típust kutatja, ennek a törekvésnek össz
hangban kell lennie a rendező munkájával.

A fényképezés
Mindazok a szempontok, amelyekről eddig említést tettünk, a fényképezésben összegeződnek, a fényképezésben kapják meg egységüket. Ha a filmet nem is tekintjük szi
gorúan képzőművészetnek, a fényképezés kétségtelenül a film kifejezőeszközeinek
egyike. Művészi hatáselemei pedig a képbeállítás és a megvilágítás.
Ezeket a művészi hatásokat az operatőr bizonyos technikai eszközök segítségével éri
el, ám a technika meghatározása az operatőr- és a rendező közös feladata, amelyben a
végső döntés mindig a rendezőt illeti. A film drámai levegőjének megteremtéséhez álta
lánosságban hozzájárul a fényképezés tónusa is.
Azok a problémák, amelyeket a film fényképezése vet fel, sokkal összetettebbek, mint
amelyek a közönséges fényképezés során merülnek fel. A film fényképezését három té
nyező határozza meg: a képen belüli mozgás, a felvevőgép azon lehetősége, hogy a tér
ben mozogjon, végül pedig azok az igények, amelyeket az egyes részletek egyesítése
támaszt. A mozgásban való fényképezés olyan perspektívát teremt, amelyet kinetikus
perspektívának nevezhetünk. Ez a perspektíva jobban kiemeli a mozgást, amely a har
madik dimenziót - kompozíciós vonalvezetési szempontból éppúgy, mint megvilágítási
szempontból - növeszti hatásosra. Például az a gépkocsi, amelyik rézsútosan keresztezi
a képet, nemcsak hogy pontosabban érzékelteti a sebességet, hanem általa kitágul a tér
mélysége is. Hasonlóképpen nagyobb mélységet ad a képnek, ha a néző felé tartó ember
árnyékfoltos, napfényes terepen halad át, vagy éppen egy fénynyalábban, amely vele
mozog a képben. A kifejezés szempontjából is nagy jelentőségű a személyeknek vagy
dolgoknak a fényhez viszonyított mozgása, és nagy jelentőségűek az ezzel a dinamikával
elérhető hatások is.
A felvevőgép mozgása és ebből következő dinamikája a képen belül kompozíciós és
megvilágítási problémákat vet fel, természetesen a szónak nem festészeti, hanem térbeli
értelmében, hiszen ez a mozgás a valódi teret kívánja érzékeltetni. Ezt az egységet azon
ban, különböző képek esetében, a ténynek kell megvalósítania. Az a vágás például,
amely egy nagytávolt egy szereplő közelképéhez illeszt, körültekintő képkapcsolást igé
nyel, hogy ne lehessen észrevenni a fényképészeti zökkenőt. A megvilágításnak külö
nösen a színészek közelképeinél van nagy jelentősége, hiszen nagyrészt a fény emeli
ki a hős alakításához nélkülözhetetlen jellegzetességeket.
Sorolhatnánk azokat a technikai eszközöket, a különböző objektívek, szűrők haszná
latától a különleges hatások alkalmazásáig, az expozíciós időtől - amelytől a kép tiszta
sága és mélysége függ - a különböző reflektorok felhasználásáig, a filmérzékenysége
kihasználásáig, amelyek az operatőr rendelkezésére állnak, hogy létrehozza azokat a
fényképészeti hatásokat, amelyeket a rendező kíván, vagy amelyekben - a film jellegé
nek megfelelően - közösen megállapodnak. A jó fénykép ugyanis egységet alkot a drá
mai ábrázolással, amelynek megvilágítási hatásai összhangban vannak a különböző
helyzetekkel, és az ábrázolás irányába hatnak.
Az igazán jó operatőr le tudja fordítani a fényképezés nyelvére a film stilisztikai köve
telményeit, ahogy ezt a Szovjetunióban Tissze és Eizenstein között történt. Vannak azon80
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ban olyan operatőrök is, akik sajátos fényképészeti stílust alakítottak ki maguknak, s a
rendezők éppen ezért szemelik ki őket munkatársukul. A fényképészeti stílus mindene
kelőtt a rendező egyéniségét tükrözi, ezért beszélhetünk l//sconf/esztetizmusáról, Stern
berg barokkjáról, R ossellinidokumentarizmusáról stb.
A színes film még összetettebbé teszi azokat a technikai problémákat, amelyeket az
operatőrnek meg kell oldania; a szín alkalmazása művészi tekintetben is különleges gon
dot igényel, úgyhogy sok produkciónál külön „színmestert” alkalmaznak, aki ezzel kap
csolatosan ad tanácsokat a rendezőnek.
A különféle rendszerű szélesvásznak egyéb problémákat is felvetnek a beállítás (vá
gás és a kompozíció) szempontjából, mivel a szélesvászon sokkal téglalap alakúbbá te
szi a képet, horizontálissá teszi a kompozíciót. Ezért sajátos megoldásokra van szükség,
különösen a belső felvételeknél és elsősorban a közelképeknél.

A képkapcsolás
A mozgékony képkapcsolás tagadhatatlanul az amerika filmek nagy erénye. Nemcsak
az elbeszélés folyamatosságát, amely mint láttuk, a filmnovella írásakor alakul ki, hanem
a képekét is, amit az egyes képek kapcsolásával valósítanak meg. Voltak, akik - mint a
forgatókönyvvel kapcsolatban említettük - rendszerbe akarták foglalni a képkapcsolások
grammatikáját, a plánok, a beállítások, a különféle képek és különösen az ellentétes be
állítások viszonyának alapján. Az ilyen rendszerezések azonban, ha önmagukban véve
érdekesek is, teljesen önkényesek. A felvevőgép önmaga körül mozogva, mint egy gömb
belsejében, bármilyen nézőpontból felveheti a jelentet, minden beállítás jogossá válhat,
még az is, amely visszájára fordítja a színészek elhelyezkedését. Ha például egy A és B
közötti jelenetben A a felvevőgéptől jobbra helyezkedik el, nyilvánvaló, hogy ha a követ
kező beállításban a felvevőgép éppen szembe kerül előző helyzetével, és a szereplők
elhelyezkedése változatlan marad, A most a fénykép bal oldalán fog megjelenni. A vetítés
során pedig A egyik beállításról a másikra hirtelen jobbról balra kerül, ami a néző szeme
számára zökkenőket jelent. Ugyanezt mondhatjuk el a szem viszonyáról a mozgásban
levő dolgokkal vagy személyekkel kapcsolatban. Nem szabad a véletlenre bízni, hogy a
képek egymásutánjában, hogy jönnek létre ezek az ugrások, a mozgásirány változásai,
hogy mire irányul a néző tekintete, amely együtt mozdul el a mozgó személyekkel és
tárgyakkal. Ha a képkapcsolás, vagyis a felvevőgép új nézőpontban való elhelyezkedése
nem okszerű a néző számára, akkor nem teremtődik meg a kapcsolás folyamatossága.
A mozinéző látószöge nem rögzített, mint a színházi nézőé, hanem mozgékony, a fel
vevőgép helyzetváltozásával egyidejűleg módosul. A néző ugyan kényelmesen ül a zsölylyében, ez a mozgékonyság azonban éppúgy kifárasztja, mint a futballbírót a labda útjá
nak szemmel követése. A néző figyelmét csak akkor köti le a cselekmény, ha mindig vi
lágosan, pontosan tudja, hogy most miért látja ezt vagy azt. Az egyik képből a másikba
való átmenet nem lehetett erőltetett, és találgatásra nem szabad okot adni a nézőnek,
hogy az adott helyen mit jelentsen ez a kapcsolás. Tájékozódását sem szabad elveszí
tenie; a kapcsolásnak egyszerűnek és magától értetődőnek kell lennie, mintha a néző
nem is tenne mást, csupán jelen lenne a jelenetnél, és ide-oda járkálva megfigyelné a
részleteket, most az egyik szereplőt követné, majd pedig a másikat: vagyis, mintha a ren
dező szemével nézné az eseményeket.
A forgatásnál sohasem kell önmagában gondot fordítani a képre, nem szabad a film
folyamatosságából kiszakított képre valamiféle jelentést ráerőszakolni. A képet a többivel
való viszonyában kell szemlélni, tehát a képsoron belül, mivel a képsor több kép együt
tese, s így a képsorral együtt érvényes. A felvevőgép úgynevezett „varázsereje" nem más,
mint fából vaskarika, amelynek még lehetett valamelyes értelme a film őskorában, de
amelynek ma - amikor a film már elérte formanyelvének érettségét - nincs többé létjo
gosultsága. A „felvevőgép szelleme", amely a filmben jut kifejezésre, nem más, mint a
rendező szelleme és a munkatársaié, akik csupán meghatározott tulajdonságokkal ren
delkező gépet használnak fel, ahogy a zenész játszik hangszerén.
A képek közötti viszony nem csupán formális, hanem tartalmi viszony, összekapcso
lásuk nem lehet bizonytalan, különösen ebben az értelemben nem. A rendszerezők azt
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mondják, hogy zökkenővel jár, ha egy nagytávolról közelképre térünk át, vagyis ha a film
lehetséges plánjainak kát végletét kapcsoljuk össze. Mindenki előtt nyilvánvaló lehet
azonban, hogy ha kifejező szerepe van ennek a kapcsolásnak, már nem is létezik zök
kenő, a nézők nem is veszik észre. Zökkenőt érzékelnek, azonban ott, ahol - bár úgyne
vezett grammatikai korrektséggel - ok nélkül térünk át egy középplánról egy közelképre.
A néző mindig megérzi a zökkenőt, amikor nem szükségszerű a beállítás, a nézőszög
megváltoztatása, és főképpen akkor, amikor a fantáziátlan rendező nem tudja, hogy hon
nan nézze a jelenetet, mit domborítson ki belőle, és csak azért fényképez különböző plá
nokat, mert ez már így szokás filmezésnél.
Ha az egyik kép nagytávolban mutatja a madárra lövő vadászt, a következő pedig a
szányaival verdeső szerencsétlen állat közelképét, a néző nem fogja érzékelni, a zökke
nőt, annak ellenére, hogy két távoli plán között létesült kapcsolat. Nem érzékeli, mivel
szoros, magától értetődő kapcsolat fűzi össze a két képet. Ha azonban az első kép után
minden különösebb ok vagy kapcsolat nélkül a vadász egyik csizmájának nagyközeljét
látnánk, bár a plánok viszonya ugyanaz marad, mint az előbb, a nézők mégis érzékelnék
a zökkenőt. De zökkenőt okoznak az olyan fölösleges képkapcsolások is, amilyeneket
gyakran láthatunk, amikor a színész egész alakjára minden kifejező indok nélkül a kö
zelképe következik.

A montázs
A film forgatásának befejeztével a rendező munkája korántsem ér véget, hiszen hátra
van még az alkotás egyik legfontosabb szakasza, a tulajdonképpeni montázs, vagyis a
különböző felvett részletek kiválasztása egymással való összefüggései és a hangsza
laghoz való viszonyuk meghatározása. A rendezőnek itt igen fontos munkatársa akad a
vágó személyében, akinek alkotó közreműködését nem mindig értékelik érdemének
megfelelően, még olyankor sem, amikor a munkát szinte kizárólag az ő kezére bízzák,
amint az szokásos némelyik sürgős ipari vállalkozásnál. Valójában már a felvételekkel
egyidejűleg is folyik a vágás. Ez a durva vágás lehetővé teszi, hogy szembetűnjenek a
felvételek esetleges hiányosságai, hogy a szükséges javításokat, kiegészítéseket elvé
gezhessék rajta. Ezután már csak gyakorlati munkafolyamatokról van szó, mert lévén a
film lényege a montázsban, a montázst pedig eszmeileg már a filmnovella jelezte, a fel
vételek már eleve úgy mennek végbe, hogy szem előtt tartsák a montázs lehetséges
hatásait. De a vágóasztalon, amikor már az egész leforgatott anyag előttünk van, adód
hatnak, ahogy a gyakorlatban adódnak is, új, előre nem látott megoldások, hatásosabbak
az előzőeknél. Nem szerencsejátékról van itt szó, hanem a technika ihlető erejéről, amely
egy alkotófolyamat során nyilvánul meg.

A részletek kiválasztása
A filmnek nem az a cselekménye, amely a műteremben, a reflektorok fényében leját
szódik, hanem az, amely a megvilágított filmszalagon ennek eredményeként létrejön.
Azért veszik fel többször ugyanazt a képet, hogy a vágás folyamán legyen majd miből
kiválasztani a film egyetemes hatása, a színészi játék és a fényképezés szempontjából
egyaránt a legmegfelelőbbet. Ez a válogatás a vágás folyamán megy végbe, éppen azért,
mert az egyes darabokat nem önmagukban kell értékelnünk, hanem a film folyamatában
való szerepük szerint. A kész műre nézve káros lehet, ha ezt a válogatást gyorsan és
felületesen végzik el, mert fennáll a veszély, hogy a selejt közé kerülnek anyagok, ame
lyek figyelmesebb vizsgálat alapján sokkal jobban megfeleltek volna a sebtiben kiválasz
tottaknál. A válogatásban a vágó nemcsak mint alkotó vesz részt, hanem kritikai taná
csokat is ad a rendezőnek, hiszen nem volt jelent a forgatásnál és így az elébe kerülő
részleteket friss szemmel, elfogulatlanul nézi.

A részletek felhasználása
A vágás folyamán a filmnovellában jelzett filmszerkezet, a forgatókönyvből adódó ana
litikus montázs és a színészi játék végleges formában rögzítődnek, mivel a vágás során
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van arra lehetőség, hogy összevágják vagy megváltoztassák a jelenetsorok rendjét,
meghatározzák a képek sorrendjét, vágáskor adhatnak az egyik résznek nagyobb hang
súlyt, mint a másiknak. A leforgatott anyag felhasználását tartalmi megfontolások diktál
ják, az egyes részletek értékelésével kapcsolatban éppúgy, mint a hang tekintetében, a
film folyamatával vagy egyes zenei, illetve hanghatásokkal kapcsolatosan.
A tulajdonképpeni vágáshoz tehát - mint már mondottuk - bőséges és változatos
anyaggal érkezünk el, amely annál változatosabb, minél jobban sikerült a film forgatása,
éppen a vágás lehetőségeinek előzetes figyelembevételével. A részletek hasznosításá
val kapcsolatban elsőként figyelembe kell vennünk a film ritmusát, folyamatosságát és
kifejezőerejét, ezzel összefüggésben beszélhetünk költői vágásról; a rendezőnek a leg
határozottabban mellőznie kell mindazt az anyagot, amely önmagában ugyan igen szép
és érdekes, de nem járul hozzá a cselekmény fejlődéséhez vagy elmélyítéséhez. Az
ékesszólás és az esztetizmus, amely az irodalomban esestleg megengedhető, a filmben
súlyosan elítélendő; a néző azonnal megérzi az oda nem való tetszelgést, méltán
bosszankodik azokon a tényezőkön, amelyek elterelik figyelmét a cselekményről. Ha
igaz, hogy az a jó regényíró, akit szemmel láthatóan csak az elbeszélés érdekel, és nem
az elbeszélés módja, ez háromszorosan igaz a filmrendezővel kapcsolatban. Mindez természetsen nem azt jelenti, hogy a rendező nélkülözheti a megfelelő stílust, hanem éppen
azt, hogy rá kell találnia arra a tökéletes stílusra, amely feloldódik a tartalom és a forma
egységében. Ezért nem szabad a vágás során sem pusztán formális szempontok alapján
kiválasztani az egyes elemeket, hanem a jelentőségüket kell figyelembe vennünk, és
csakis azt.

A hatások kiválogatása
Mivel a képsor több kép dinamikus összefűzésének eredménye, ez a kép a vágás fo
lyamán kapja meg a formáját különböző hatások segítségével, amelyek az egyes része
ket összekapcsolják. A végső forma kialakulását segítik elő azok a megoldások is, ame
lyek a képnek a hanggal, a zörejekkel és a zenével való kapcsolatából adódnak. A film
hatások keresésének - egyes részletek többékevésbé kifejező és hatékony kombináció
jának - még a képsoron is túl kell mutatnia. A film egysége megbonthatatlan, semmikép
pen nem tűri meg az önmagukban sikerült részleteket. Ahogy az egyes képek hatásos
sága abban áll, hogy lekötik a nézőt, előkészítik a következő képre, éppen úgy az egyes
képsorok is azoktól függenek, amelyek megelőzik őket, illetve rájuk következnek, így az
tán a film minden részlete magában hordja a rákövetkező fejleményt, de ezzel a fejle
ménnyel kapcsolatosan a filmet alkotó képek nem lezártak, hanem - hogy úgy mondjuk
- nyitottak, csak a film egészének legyen kerek és lezárt, végleges szerkezete. A filmet
éppen egymással összefonódó vizuális és hangi alkotóelemei következtében nem lehet
töredékekre forgácsolni, mert részleteinek nincs önálló művészi értékük, még akkor sem,
ha egyébként megcsodálhatnánk bennük a fényképezést, a színészi játékot vagy a ze
nét.
Ha tehát a vágáskor a hatások között válogatunk, a film teljes szerkezetét kell szem
előtt tartani és azt is, hogy ezek a hatások hogy viszonyulnak a szerkezet egészéhez. A
vágásról szólva elmondhatjuk, hogy a szerkesztés is költészet.

A ritmus keresése
A ritmusnak mindig kifejező funkciója van: az egyes részeknek megfelelő hosszúságúaknak kell lenniük, hogy a közönség felfoghassa értelmüket. A kelleténél rövidebb rész
értetlenséghez vezetne, és csökkentené az érzelmi hatást, a hosszabb viszont megter
helné és kifárasztaná az érzelmeket. A megfelelő ritmus a néző figyelmét annyira leköti,
érzelmileg olyan mértékben azonosítja őt a látottakkal, hogy nem is veszi észre az egyes
részletek közötti átmeneteket, amelyek úgy futnak tova, mint a vonat a jól megépített sí
nen, amelynek alig vesszük észre a hézagait.
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A ritmus röviddé tehet háromezer méter hosszúságú filmet, és örökkévalósággá vará
zsolhat alig kétezer métereset. Lényegre törés, világosság, kifejezőkészség - ezek a té
nyezők, amelyek a vágás folyamán a film ritmusát befolyásolják és meghatározzák.

Különleges hatások
A dialógusok tekintetében az aszinkronitás ezernyi váratlan művészi hatást tud kelteni
visszaemlékezések, hirtelen asszociációk, torzítások segítségével. Emlékezetes az a
gyapotról szóló döbbenetes film, amely a gyapotszúret ábrázolásával kezdődik, miköz
ben a tőzsdén a gyapotültetvények értékpapírjainak árfolyamát bejelentő hangot halljuk.
Vagy amikor egy ijesztő mondat csak hangban tér vissza. Már ebből a két példából is
megérhetjük, hogy a művész fantáziája hogyan meríthet figyelemfelkeltő és váratlan ha
tásokat az aszinkronitásból.
A dialógus aszinkronitásával kapcsolatban a hangok helyettesítésével más hatást is
elérhetünk. Elsősorban természetesen komikus hatások születnek ebből, mint amikor
például gyermekhangot vágnak be egy kövér és hatalmas ember képe mellé. Ezzel kap
csolatban egyébként elég Stan Laurelés Olivér Hardy példájára gondolnunk: az ilyesmi,
semmi kétség, nem csökkentette, hanem növelte az eredeti komikus hatást, ugyanis lét
rehozhatunk irreális, értelmetlen beszédet is, akár különös hangokkal, akár pedig a hang
szalag egyszerű megfordításával.
A dialógusok szempontjából elsőrendű esztétikai fontosságú a hangszalag, mivel a
képek feldaraboltsága folytán a hang teremti meg a jelentsorok egységét.

A zörejek
A zörejek ésszerű aszinkronitása különös érzelmi hatást kelthet. Hadd idézzük a halott
fia mellett síró anya klasszikus példáját: a mennyezetről víz csepeg egy dézsába; látjuk
az anyát és halljuk az esőcseppek monoton, makacs és kínzó kopogását; aztán a dézsát
látjuk, és a hangszalagon feltör az anya zokosága.
A zörejeknek a filmben való hasonló aszinkron felhasználására igen hatásos példa az
egyik háborús filmben annak a katonának a víziója, aki a háborúban irodaszolgálatot tel
jesít, de lelkiismeretfurdalást érez, menetelni szeretne a bajtársaival. Mialatt a bélyegző
vel lepecsételi az iratokat, a hangsávon a bélyegző hangja helyett menetelő hadtest lé
péseinek dübörgését halljuk.
Az aszinkronitás és a zörejek kapcsolatának hatásossága nyilvánvaló; de a zörejek megfelelő kiválasztás esetén - az aszinkronitáson kívül is jelentősek lehetnek. Nem sza
bad a zörejeket megkülönböztetés nélkül, véletlenszerűen felhasználni. Csak azok a za
jok érdekesek (és rögzítendők), amelyeknek a film folyamán különleges hatásuk lehet.
Ha a kép elfúló lélegzettel, lépcsőn lihegve felkaptató embert mutat, sokkal hatásosabb,
ha torkát fojtogató, elfúló lélegzését halljuk és nem lépteinek zaját. Nyilvánvaló, hogy ha
minden zörejt gépiesen felvennénk, semmiféle hatásról nem beszélhetnénk. A művészet
a zajok kiválasztásában is éppen az analízisben, a kiválasztásban van.
A zörejekkel, kiválasztásukkal a hang környezetteremtő képességet nyer. Egy szoba
belsejében is megtudhatjuk, hogy falun, nagyvárosban, vasútállomáson vagy pedig ki
kötőben vagyunk. A rendelkezésre álló zörejek megfontolt felhasználása megteremti a
környezet illúzióját. Ezzel kapcsolatban érdekes kérdés a zörejek keltése is: például a
lóúgetés, eső kopogás, gépfegyver kerepelés felidézése. Tudvalevő, hogy nem mindig a
naturalista zörej idézi fel a valóságos hatást, azért bizonyos esetekben a művészi után
érzéshez kell folyamodnunk. Ekkor pedig a hangmérnök és a rendező fülének kell külön
leges érzékenységűnek lennie.
Meg kell jegyeznünk, hogy igen gyakran és teljesen indokolatlanul visszaélnek a zö
rejkeltés mesterséges lehetőségeivel, holott a közvetlen külső hangfelvétel, ha körülmé
nyesebb is, az esetek legnagyobb részében utánozhatatlan hatásokat kelthet.
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A zene
Kétféle filmzene van: amely a film szerves része, és az aláfestő zene.
Az aláfestő zene esetében vagy zenés filmekben főként csak zenei szerkesztésről,
alkalmazásról és kidolgozásról van szó. Ezekben a filmekben elsősorban a technikai tö
kéletesség játszik szerepet.
Igazi filmzenéről az első esetben beszélhetünk, amikor a kép és a zene szervesen ki
egészül egymással. Itt aszinkronitás is nagyobb sikerrel alkalmazható. Igen szép példa
erre Maree! Carné Ködös utak (1938) című filmje, amelyben egy gyilkosságot vékony
hangok misztikus kórusa kísér; kár, hogy a rendező naturalista óvatosságból az ének
végeztével megmutat egy rádiókészüléket. Emlékezetes Bach zenéjének felhasználása
Pasolini Az éhenkórász (1961) című filmjében is.

A zene szerepe a filmben
A kész filmben a zene is a kifejezőeszközök közé tartozik, mert segít megteremteni
azt az egységet, amelyet nemcsak a zenére vágott ritmus és a kép meg a képet kísérő
zene harmonikus összhangja teremt meg, hanem amely elsősorban az ember látó- és
hallószerveinek együttműködésére szólít, s így lehetővé válik, hogy a film nem csupán
képek és hangok együttese, hanem egyszersmind különböző viszonyok egysége is le
gyen. A filmzene esetében ezért nem beszélhetünk fölényről, illetve alárendeltségről, ha
nem arra a megállapításra kell jutnunk, hogy a zene a képhez, a montázshoz, a színészi
játékhoz és a világítástechnikához hasonlóan a kész műalkotás egyik összetevője.
Az a kapcsolat, amely ezeket a művészi értékeket formai és tartalmi egységbe fogja
össze, azoknak a viszonyoknak a szerencsés megválasztásában áll, amelyek között létre
kell jönnie.

A zene és a dialógus
A filmzene lényegét akkor határozhatjuk meg helyesen, ha a többi alkotóelemmel kap
csolatos helyzetét keressük az egységes műben, nem pedig elsőbbségét, illetve aláren
delt voltát vitatjuk. Ezt a problémát a hangosfilm megjelenése vetette fel, hiszen nem tör
tént más, minthogy a zenekar a hangszalagról szólt, megmásíthatatlanná téve a vetített
jelenet és a kísérőzene viszonyát, s ezáltal jobb előadási feltételeket teremtve meg.
De a hang regisztrálása éppen így vonatkozik a dialógusra is, erre az új tényezőre,
amelyet többé nem lehet mellőzni a filmmel kapcsolatos meggondolások kapcsán.
Ha a hangszalagot a képtől függetlenül nézzük, a zene és a beszéd bizonyos esetek
ben szerepelhet egymás mellett.
A hangszalag reprodukálhat a beszéd szüneteit kitöltő aláfestő zenével váltakozó egy
szerű dialógusokat is. Ez nem mindig művészeti természetű kérdés. Felmerülhet még a
zene és a beszéd viszonyának problematikája úgy is, hogy mennyiben kell előtérbe he
lyezni e két elem valamelyikét, vagy mikor kell őket egyesíteni egy jelenetben. Arról azon
ban nem szabad megfeledkeznünk, hogy lehetetlen filmet, tiszta művészi alkotást létre
hozni úgy, hogy a dialógust hozzáfűzzük az ábrázolt képekhez, mint valami kívülálló, ok
tató jellegű tényezőt.

A zene és a kép egysége
A filmben a különböző természetű hatáselemek egybeolvasztásának érdekében lehe
tővé kell tennünk, hogy művészi arányaik közeledjenek egymáshoz, olyan körülmények
alakuljanak ki, amelyben ezek a különböző minőségek új egységet hozhatnak létre. Ilyen
eszményi egyesülést érhetünk el zene (ill. dialógus, amikor ennek nem magyarázó sze
repe van, hanem még hanghatásában is inkább zenei kifejező erejű) és kép között. El
kell jutnunk ehhez az egységhez, ha teljesen ki akarjuk használni a filmművészet kifeje
zőkészségét. Viszont lehetetlenség egységet teremteni kép és „fecsegés”, kép és lapos
naturalizmussal reprodukált zörejek között.
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A technika lehetőségei
A filmhang három megnyilvánulásának mindegyikével, a beszéddel, a zenével, a zö
rejekkel kapcsolatban említést kell tennünk azokról a hatásokról, amelyeket a keveréskor
érünk el; ilyenkor születik meg az igazi egység a dialógus, a zene és a zörejek között. A
keverés mind technikai, mind esztétikai értelemben egyaránt igen kényes művelet, mivel
nagyfokú képzettséget és rendkívüli művészi fogékonyságot igényel.
Egyéb, inkább technikai jellegű hatások érhetők el a hang lassításával vagy felgyorsí
tásával.
A filmnek tökéletes technikára van szüksége ahhoz, hogy esztétikailag kihasználhassa
a filmművészet minden kifejező lehetőségét.
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A személyiség egysége
Jellem ző korunkra, hogy mindenki úgy érzi, különböző erők húzzzák ide-oda. Ezt
a szubjektív tapasztalatot szakembereink jelentései alátámasztják, sőt erősítik is. *
„Tudományosan" megállapították, hogy az ember valójában azoknak az erőknek az
áldozata, amelyek hatnak reá és kölcsönösen legyőzik egymást. Egy sor ilyen erő van.
Például a tudat és a lelkiismeret az egyik oldalon, a tudattalan és a titkos logika a másikon.
Ez a szembeállítás a régi mondásnak csupán új változata: a lélek erős, de a test erőtlen.
További ellentétek - az értelem és az érzelem, az irracionális és a racionális, a szubjek
tivitás és objektivitás - arra engednek következtetni, hogy bizonyos hajlamok és érdekek
ellenségesen állnak szemben egymással. Ilyen ellentéteket mindenki megél önmagában.
Léteznek-e valójában ezek az ellentétek, vagy talán csupán olyan konstrukciók, melyek
mindig egy közös cél felé irányulnak? Az én megosztottsága: az ellentét a kell és az aka
rom, a nem tudom és a nem szabad között azonban mindig öncsalás, olyan, mint a bűn
tudat. A harc, amit önmagunkban folytatunk, csak arra szolgál, hogy bizonyítsuk jóaka
ratunkat, elhárítsuk a felelősséget azért, amit tettünk, és önmagunkat inkább lássuk ál
dozatnak, mint bűnösnek. A valóságban ezen ellentétek mögött és felett áll az egységes,
irányított személyiség a maga egyértelmű céljaival.
A személyiség egységes szemlélete indította Adlert arra, hogy iskolájának az individuálpszichológia nevet adja.
Az individuum oszthatatlan (in-dividere). Az emberi gondolkodásban és cselekvésben
csak akkor jelenik meg az ellentétesség, a bipolaritás, ha valaki nem akarja célját nyíltan
beismerni. Az a lehetőség, hogy ellentétes magatartással érjük el ugyanazt a célt, adja
az emberi cselekvés rendkívüli sokrétűségét a kitérés szolgálatában, felelőtlen tenden
ciák érdekében. Gyengesége dacára hozzásegíti a gyermeket a felnőttek fölötti győze
lemhez. Egy férfi, aki ki akar térni a nők elől, mert úgy érzi, hogy nem eléggé felnőtt hoz
zájuk képest, nőgyűlölőként elutasíthat minden érintkezést a nőkkel, vagy Don Jüanként
egyiket a másikkal intézheti el. A túl sok vagy túl kevés mindig megakadályozhatja egy
feladat megoldását, ilyen módon az ambivalencia minden megoldást lehetetlenné tehet,
így az érzések és vágyak összeütközése ugyanazt a közös célt szolgálhatja. Ha valaki
két személy iránti vonzódásában nem tud dönteni, elutasítja mindkettőt. Ha egy lány nem
tud dönteni, hogy hozzá menjen-e egy férfihoz, akkor vagy átengedi neki a döntést, ha
az rábeszéli a házasságra, vagy megszabadul a férfitől. Miért nem teszi a lány ezt nyíltan
és közvetlenül? Mert mutatni akarja a jó szándékát a házassággal kapcsolatban, de min
dig olyan férfit választ, hogy kitérhessen a rettegett házasság elől.
Ha az emberek célratörését felismerjük, akkor nincs igazi ambivalencia. Azonos időben
nem lehet két ellentétes irányban mozogni! Az ambivalencia csalóka természete a gya
korlatban is demonstrálható. Egy fiatal hölgy állítólag valóban nem tudja, hogy férjhez
menjen-e vagy sem egy férfihoz. (A döntésképesség ezen hiánya természetesen bár
mely más élethelyzetben is felléphet.) Ha megkérdezzük tőle, hogy mi lesz egy év múlva,
férjhez megy-e a férfihoz vagy sem, akkor általában elhárítja a kérdés megválaszolását.
„Nem tudom - ezért is kérek tanácsot.” Meg kell világítani számára, hogy minden csele
kedetünk során bizonyos valószínűséget tételezünk fel. Tudja-e például, hogy rábeszé
lésünk után épségben hazatér-e? Azt mondja, hogy „igen” - de valóban igaz ez? Hiszen
autóbaleset áldozatává is válhat. Csak azt tudja rá mondani, hogy valószínűség szerint
épségben hazatér. Biztosan azonban nem tudhatja. De visszatérve a problémára: mit tud
A bátorító nevelés alapjai című szöveggyűjteményből (szerk.: Brezsnyánszky László).
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inkább feltételezni, hogy egy év múlva férjnél lesz vagy sem? Az egyik lehetőség egy
kicsit valószínűbb, mint a másik, mondjuk 51-49%. Azt fogjuk mindig látni, hogy a kicsit
valószínűbbnek tűnő lehetőség az a döntés, amit a lány ma szem előtt tart.
Két döntés közötti ingadozással gyakran csupán időt akarunk nyerni ahhoz, hogy a
döntés elöl kitérjünk. Ha az ember küzd önmagával, büszke lehet a győzelemre, hogy
uralkodni tudott magán: ha pedig nem nyert, akkor bizonyos belső erők túl erősnek bizo
nyultak ahhoz, hogy leküzdhessük őket. így tanulja meg napjainkban minden ember,
hogy szükségszerű önmagán uralkodni, jóllehet az ilyen „önuralom” mindig csupán csa
lás, mivel mindig azt tesszük, amit eldöntöttünk. Csak ha kulturálisan létrejön egy új em
berkép, akkor leszünk képesek arra, hogy az embert megszabadítsuk az önmagával foly
tatott csalóka látszatharctól és ráébresszük saját felelősségére és döntésképességére.
Ezen ok miatt mégegyszer szembe kell néznünk az egységszemlélet problémájával.
Ennek nemcsak a tudományos jelentősége nagy; ez az egyik legfontosabb probléma,
amellyel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Az emberi egység Adler-ié\e elvével
a kortársak nem tudtak egyetérteni; Adler körülbelül ötven évvel megelőzte korát. Bár el
őtte is voltak hasonló áramlatok. Az alakpszichológia követői úgy találták, hogy az egész
több, mint a részek összessége, hogy a részeknek csak az egészhez való viszonyukban
van jelentőségük. Ezt a nézetet az alakpszichológia azonban főleg csak az észlelési ké
pességre és a tanulásra vonatkoztatva alkalmazta. Hasonló volt Dreisch és Jaspers egy
ségszemlélete, bár ez inkább filozófiai természetű volt. Ebben az irányban azonban
Smuts, a dél-afrikai tábornok és filozófus tette a legnagyobb haladást. Az új szemlélet
módnak ő a „hólizmus” nevet adta. Azóta ez a fogalom egyre inkább a művelt emberek
közkincsévé vált; jelentését illetően azonban csak keveseknek van világos elképzelése.
Az erőkkel kapcsolatos hagyományos felfogás ugyanis ma már túlságosan befolyásolja
az emberiség - beleértve a tudósokat is - gondolkodását. Mindenekelőtt a magatartás
tudományban, a pszichológiában és a szociológiában találkozunk „faktofil" hajlammal;
az ember azt hiszi, hogy mind több és több tény észlelésével képet kaphat az egészről.
Nem látjuk a fától az erdőt. A legtöbb úgynevezett tudományos kutatás ilyen jellegű. Meg
kíséreljük, hogy döntő tényezőket találjunk, melyek a teljes organizmus - legyen az em
ber vagy csoport - magatartására magyarázatot adnak. Ez az a tendencia, ami a társa
dalom- és magatartástudományi kutatásoknak áltudományos jelleget kölcsönöz. Ha Ad
ler arra való igyekezetében, hogy nevet adjon iskolájának, egy kicsit várni tudott volna
még, akkor azt valószínűleg nem individuálpszichológiának, hanem holisztikus pszicho
lógiának nevezte volna el. Az individuálpszichológia, mint elnevezés, nem nagyon bizo
nyult hasznosnak, mivel sok félreértéshez vezetett. Foglalkozunk a gondolattal, hogy a
jelenlegi individuálpszichológia, vagy az Amerikában szokásos „adleri pszichológia” el
nevezést a teleanalízis elnevezéssel helyettesítsük, mivel mindig az emberi magatartás
céljaival foglalkozunk, amit megértünk és amit ha szükséges, meg akarunk változtatni.
Adler legnagyobb jelentősége azonban abban áll, hogy nemcsak az ember holisztikus
képét tudta számunkra megmutatni, hanem gyakorlati eszközöket és utakat talált ahhoz,
hogyan érzékelhetjük az ember teljességét. Ha ismerjük egy ember családi hátterét, ak
kor tudjuk, hogy - mint egység - miként, hogyan mozogna az életben. Akkor ismerjük
általános életstílusát, amely minden cslekvésének alapját képezi. Ha egy embernek ezen
gyermekkori emlékeit ismerjük, akkor tudjuk, hogy a gyermekkori tapasztalatokból milyen
következtetést vont le és - ismét mint egység - hogyan viselkedik az életben.
Mielőtt azonban tovább tárgyalnánk az emberi magatartást és annak felismerési mód
szereit, vizsgáljunk meg néhány alapvető, szemmel láthatóan dualista koncepciót. Itt van
mindenekelőtt az érzelem és értelem látszólagos ellentéte. A kavarodás arra vezethető
vissza, hogy az érzéseknek túl nagy értéket tulajdonítottak és azokat tekintették az em
beri magatartás hajtóerejének. Ezt a véleményt legtöbb embertásunk és tudósunk is oszt
ja. Jogos-e ez? Nem hisszük. Az érzések: az eszközeink. Holisztikusán szemlélve láthat
juk, hogy az ember az általa kitűzött cél felé mozogva minden képességét a célkitűzés
szolgálatába állítja; érzései, gondolatai, minden szellemi és fizikai ereje rendelkezésére
áll fáradozása során, hogy célját elérje.
Hogyen lehet mégis, hogy ezt a felismerést oly kevesen osztják? Az emberi emanci
páció és a demokratikus szabadság korában görcsösen megpróbáljuk a felelősség alól
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kivonni magunkat. Freudelképesztő sikere nem arra vezethető vissza, hogy eredménye
sen küzdötte le a viktoriánus szexuális erkölcsöt. A korabeli Bécsben, ahonnan ő jött,
aligha volt megtalálható a viktoriánus szexuális erkölcs. Freud és a pszichoanalízise
azonban sokkal nagyobb szolgálatot tett az emberisgének: megszabadította őt ugyanis
a nyomasztó felelősségétől, azzal, hogy a tudatalatti erők, főleg a nem ellenőrizhető ér
zelmeinek áldozatává tette. Freud mindenkinek megengedi, hogy jószándékát anélkül
hirdesse, hogy tettekben is bizonyítania kelljen azt, mivel ebben irracionális erők akadá
lyozzák. Freud óta az érzelmi zavarokat tekintik az elhajlások okának. Különösen a nem
jól viselkedő gyermekeket tekintik érzelmileg zavartnak (emotionally disturbed). A gyer
mek érzései azonban nem rosszak, csupán szándékai és céljai. Ha valakihez fordul, ak
kor barátságos érzelmeket mutat, miközben érzéseinek természetszerűleg ellensége
seknek kell lenniük, ha valaki ellenében mozgatják őt. Az autokratikus társadalmakban
az érzések nem játszottak nagy szerepet; az ember kényszerítve volt, hogy azt tegye,
amit követelnek tőle, függetlenül attól, hogy közben mit érzett. Csak mióta szabadok let
tünk, nyertek érzelmeink óriási jelentőséget. Többé-kevésbé azt tesszük, ami érzéseink
nek megfelel. Ha valaki figyelmen kívül hagyja érzelmeinket, vagy ellene tesz azok kielé
gítésének és megkísérli elnyomni azokat, akkor hibáztatható a helytelen magatartásunk
miatt. Érzéseinket hajtóerőként éljük meg, bár nem tudjuk, hogy mi tettük azzá őket, hogy
beállítottságunkat alátámasszuk. A valóságban nem lehet ellentmondás a belátás, az ér
telem és az érzelem között. Az érzelem és az értelem nem egymás ellen dolgozik, ahogy
azt szubjektíve érezzük. Ha egy földönkívüli lény a földieket megfigyelhetné, akkor cso
dálkozva kérdezné, hogy az ember két keze miért dolgozik gyakran egymás ellen, ha
például egy tárgyat tart. Ha valaki a kezeket független egységnek tekintené, akkora kezek
egymáshoz való viszonya igen problematikusnak tűnhetne számára, mivel azok gyakran
ignorálják egymást, vagy barátságosan, esetleg ellenségesen viselkednek egymással
szemben. Mindannyian tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a két kéz csak azt teheti,
amit az ember megenged nekik.
Hasonló a helyzet az összes többi, látszólagos ellentétpárral is. Az ember gondolkodási
és érzelmi képességeit úgy használja, ahogy az neki megfelel; emlékezik vagy felejt, tu
datában van valaminek, vagy nem vall be valamit - mindenkori beállítottsága és céljai
szerint. Meg kell szabadulnunk a tradicionális értékelésektől. Napjainkban hajlamosak
vagyunk arra, hogy az értelmet jónak, az ösztönöket és az érzéseket rossznak tekintsük:
mondván, hogy a tudat helyes, a tudattalan csalóka; az objektivitásra törekedni kell, az
szubjektivitás sajnálatos; a jó ember az értelem szerint cslekszik, objektív, racionális és
ha lehet, férfias, míg a nők érzelmileg hangoltak, szubjektivek és könnyen befolyásolha
tók. Ma már tudjuk, hogy a tudattalan erők nem feltetlenül károsak; cselekedeteink és
elképzeléseinktudattalan folyamatokon alapulnak, míg tudatos gondolatsoraink és szán
dékaink gyakran tévútra vezetnek bennünket. Ha nagyobb bizalmunk lenne önmagunk
ban, akkor hagyatkozhatnánk tudattalan hajlamainkra. Ha tisztában lennénk azzal, hogy
minden cselekedetünk a döntéseinken alapul, akkor nem lenne szükség annyi magya
rázkodásra a hibás cselekedeteink miatt. A személyiség egységének vállalása szabad
ságunk és képességeink felismerésének, a cselekedeteinkért való teljes felelős
ségvállalásnak az előfeltétele.
R. DREIKURS
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Nők a katedrán
A pedagógusm esterség első művelői közismerten férifak voltak. A nők áttöré
se, lassú em ancipálódási folyamata, térnyerése a professzió gyakorlói sorá
ban a m agyar nőnevelés 19. századi úttörőinek m unkásságával kezdődött.
Finanszírozóként, teoretikusként egyaránt jelentőset alkottak, katalizáló sze
repet töltöttek be. *

A 20. század első évtizedeinek pedagógusai mégis jobbára férfiak. A nők fokozatosan
és igen hosszadalmas folyamat eredményeképpen jutnak szerephez a katedrán. A pe
dagógusok és más értelmiségi szakágak női gyakorlói, az első fecskék, ez idő tájt jelen
nek meg az életben és az irodalomban. A legteljesebb képet erről a konfliktusokkal ter
hes, nehéz indulásról Kaffka Margit alkotja meg. Értelmiségi pályára készülő, vagy már
ott működő hősnőinek többsége dzsentrisorból kerül ki, s többnyire ingyenes zárdái
bennlakás után választja az önállóság útját.
Bakó Klára, a Nyár című novella hősnője is ilyen módon kezdi a tanulást. „Az apja,
afféle előkelő és szegény hivatalnok, meghalt, amikor ő még kilencéves volt. Akkor nagy
számú rokonság fogadta pártul, de szerencsére nem tartották házi árvának, hanem ki
járták neki az ingyenes helyeket különböző leányinternátusokban, azután rajzakadémiát
végzett.” Csak a gyermek Bakó Klára kezdeti lépéseit doktálta a kényszer. A továbbiak
- tanulás, elhelyezkedés, a nyugodt derűvel végzett „iparosmunka” - már önálló, tudatos
vállalás eredménye. Ezt a kiegyensúlyozott harmóniát borítja fel a Nyár: a novellahősnek
szembesülnie kell azzal a dilemmával, amely csaknem valamennyi sorstársának osztály
részül jutott.
„Észrevette, hogy a közkeletű probléma előtt áll, amelyet százszor is megírtak már ten
denciózus regényekben. A nő eltér (igazi hivatásától(, szobrot farag, regényt vagy képet
ír, küzd, elfárad, szenved, aztán megtér a családi lámpa enyhe körébe, és harisnyát
stoppol a többi csendes, téli estén. Ez ma még olyan törvény, mely csaknem a ter
mészeti erő kényszerével hat. A család, ez az igazi, mondja a nyájas olvasó, és min
den egyéb csak retorika.
Igen, igen! Olyan könnyű, oly háládatos ezt megírni, de mikor az ember saját szíve
vére hull a csatában, amit a kétféle lehetőségek vívnak, és egyik olyan gyötrelmes, mint
a másik.
Miért nem lehet összeegyeztetni?”
Szubjektív s tömör vallomás ez az értelmiségi életformát vállaló, választó nőről.
Kaffka Margit azonban nemcsak az általános problematikával szembesíti olvasóit. A
nevelés szép, de nehéz mesterségét végzőkkel több novellájában konkrétan is foglalko
zik. Történeti keretbe helyezett, anekdotikus históriában beszél a múlt század magánne
veléséről, Wagner kisasszony „vállalkozói" alapon szervezett, egyszemélyes intézetéről.
A kisasszony idegenből került magyar földre, főúri ház nevelője volt. Kelendősége első
sorban ebből adódott, kevéssé pedagógiai hozzáértéséből. Ő képviselte a „nyugati kul
túrát" a keleti végeken, amiért becsülettel, ha nem is bőkezűen fizették a kliensek. „Abba
a nevelésbe küldtek akkor messze vidékről mindenkit, aki úrikisasszonyszámba ment;
az volt a rendi, hogy ott tanulja meg azt a kis németet, franciát, klavírt, mazurka táncot,
pukkerlizést, ami akkoriba kellett. Tizenhat éves koráig ott tartották a lyányt; akkor azután
- mádi bál, pócsi búcsú, debreceni vásár - , úgy mondták, ennyivel már világlátott, elme
het férjhez.”
Kortársait mutatja be Kaffka Margit az Új típusok című műben. Az ifjú lányszereplők
ugyan más-más helyről jöttek, motivációjuk is különböző, egy dologban azonosak. A ta
nulás, művelődés révén megszerezhető tudás és önállóság akarásábában egyeznek a
leendő filoszok, orvosok. Ambiciózusak, törekvők, reménykedők, szinte hisztérikus meg* Részlet A Nyugat első generációjának pedagógusportréi című kéziratból.
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szállottsággal, munkadühvel készülnek a választott pályára. Életprogramjuk tudatos,
megmásíthatatlannak tetszik. „Belefogtunk, mert jobb választásunk nem volt - és ugye,
visszatérés nincs. Már hozzáformálódtunk ehhez az élethez, és nem kár értünk. Leányból
van elég; és így talán valami hasznára is lehetünk valakinek, s mi volnánk a kezdet, az
úttörő gárda, holmi reakció még korán volna, és nem egészséges. Mi nem térhetünk
vissza ..."
Az úttörő gárda pontosan ítéli meg helyzetét, tudatában van (szimbolikusan is értel
mezendő) kezdő lépése fontosságának. Az írónő műve befejező mondatában —döbbe
netes éleslátásra valló prognózissal - teszi teljessé a képet.
A pályára készülőkről adott látleleten túl Kaffka novellákban, kisregényekben (Soror
Annuncia, Úrnapja, Beanette szerelmei, Terézke, Levelek a zárdából) és regényben szól
a már pályán lévő pedagógusnőkről. A kor sajátosságai és az író megélt tapasztalatai
miatt - érthető módon - a felekezeti nőnevelés képviselőit állítja reflektorfénybe. Makacs
kitartása a tematika mellett azt látszik igazolni, hogy emberileg-művészileg egyaránt fon
tos számára vallani a hajdani élményekről, elszenvedett sérelmekről. Fontos felhívni a
figyelmet a századelő nőnevelésének bástyáira. Fontos figyelmeztetni az ott elkövetett
nevelési hibákra —főként a szigorú, s gyakran következetlen büntetésre, mely akár az
inkvizíció keménységével is összemérhető.
A zárdák sivár, gyermekeiket fojtogató világáról Lillike fiktív levelei szólnék Adyhoz
hasonló komorsággal.
Az új típusú nők, pedagógusnők képviselője Laszloszky Mária is. Pályára kerülésének
állomásai azonosak a Kaffkáéval. Különösen nagy hatással van a regény hősnőjére a „Va
léria” intézet, ahol a diákévek utolsó periódusában különösen pezsgő a szellemi élet, az internátust, a „lelki bordélyházat" betölti a sokféle képzelgés, mesébe szőtt ábránd, hogy aztán
a felocsúdás pillanatában józan jóslat hangozzék el: „... szegények mi! Mennyi bajunk lesz
majd, amíg hozzátörődünk a külső világhoz!” S ez a „hozzátörődés” a címszereplőnek
valóban nem sikerül: „... rosszá, elégedetlenné tesz ez a magamra-utaltság. Én nem va
gyok elég független, elég erős, elég ember, hogy az életem súlypontját önmagamba he
lyezhessem. Csak egy apró szegényke asszony!” - panaszolja levélben. A vívódó, túl
sokat töprengő, életképtelen, új típusú értelmiségi nő Mária. Ködlő légvárakat épít, nem
képes ésszerű kompromisszumkötésre, s munkája sem ad örömet, nem köti le. Tulaj
donképpen munkaélményekről alig esik szó a regényben. Kaffka azt sugallja, hogy hős
nője nem tud a magaválasztotta munkával azonosulni. Teljességgel leköti a magánszféra,
belső konfliktusainak feldolgozására képtelen. A tanítástól-neveléstől nem kap igazi él
ményt, konfliktusoldó örömet. A Mária évei című regénynek nem is Mária az igazi peda
gógusnője, hanem az a csupán odavetett megjegyzésben említett idős tanárnő, akit Má
ria ugyan nagyrabecsül, de mentalitása idegen tőle: „Egy öreg kisasszony társnőm, aki
kézimunkát oktat, azt mondja - még egy percre sem unta meg, hogy egész életében ez
a hivatás volt mindene, és gyermekkorában csak tanítónősdit játszott...”
Az új típus lendületes, dinamikus, tettrekész képviselője a Hangyaboly Virginiája. Ot
többek közt felekezeti tanártársai körében láthatjuk a regény emlékezetes önképzőköri
jelenetében: „Végre csend lett, és mindenki felállt; egy csoportban vonult be a tanári kar:
Kapossy, az osztályfőnök és díszelnök az élükön, morcos, szép szemeivel és összehú
zott ajkaival, melyek mintha örökké valami léha inzultus ellen védekeznének. Ott volt a
hittanár is, Fóth tisztelendő, szép, nyegle arcával, kanászos mosolyával; s Szelényi ha
sán pihenő kövér kezekkel ült mögötte, csakhamar és mélyen tűnődni látszott az alig el
hangzott Szózat utolsó akkordjain, mert a folyosón kellett hagynia a vastag szivarját; itt
mégsem lehetett dohányozni. A tanárnő-apácák közül ott voltak: Virginia, Magdolna és
a halvány Gregoria a rajzmesternő is nagy, törtfényű, udvaros szemeivel.” A felsoroltak
mind mellékszereplők a regény legalaposabban jellemzett alakja, Virginia mellett. A ki
tűnő tehetségű hajdani növendéket a rend illetékesei jó szemmel választották ki további
képzésre. Virginia őszintén szerette rendjét, lelekesen munkálkodott nagy hagyományú
múltjának megismertetésén, s főként jövőjén. A kongregáció fontolva haladó reformelképzeléseinek, az intézményi továbbfejlesztésnek lelkes és eszes híve. Koncepciózus,
messzirelátó szervező. Reformelképzelései mellett okosan érvelő szavai így szólnak: „Hi
szen mi mindnyájan dolgozunk, Isten dicsőségére eleget; de a szükséghez képest ke91
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vesen vagyunk. Mennyi világi kisasszonyt kell tartanunk és fizetnünk a fiókházakban ki
segítőül; kivált a polgári iskolában, mert a kormány most megköveteli, hogy arra való,
megfelelő képzettségű erőket alkalmazzunk. Erre kell a magasabb képző, főképpen,
hogy a mi fiatal testvéreinknek ne kelljen világi, állami intézetekben vizsgázni, keserve
sen magukban tanulni, mint nekem, mint egynéhányunknak kellett.”
Az életet, a társadalmi mozgásokat kitűnően ismerrő Móricz figyelmét sem kerüli el,
hogy a dolgozó nő lassan-lassan mind nagyobb teret igényel a maga számára a társa
dalmi munkamegosztásban. Jelenlétével, tevékenységével számolni kell a magyar isko
lában is. A húszas években íródott /Wo/'/cz-novellákban jelennek meg először pedagó
gusnők. Olyanok, akik között nem egy a város, a külváros kultúraközvetítője. Ezt az új
típust mutatja be a Csibák a szemétdombon című mindössze kétoldalnyi remeklés. A tö
mör írás a „város érdes részén” dolgozó tanítónő erőfeszítéseiről szól, amelyek a gyere
kek egészségnevelésére éppúgy irányulnak, mint erkölcsi csiszolásukra. Ezeknek az
erőfeszítéseknek írói kommentárja avatja pedagógiai szempontból is különösen becses
sé a novellát. íme egy példa: „Az iskola félelmes és rideg, közelebb kell hozni az élethez...
Hogy olyan tömeg növendéket ellátni nehéz volna? Én a magam részéről le is mondanék
a kaszárnyaiskolákról. Több tanerőt és kevesebb tanítványt egy iskolába... Mért lehetet
len? Az embernek semmije a földön, csak a jövő generáció. És el fog jönni az idő, amikor
nem fog spórolni a tanítón az emberiség.”
Móricz merész álmot dédelgetett a novella keletkezésének idején. Jóslata, beteljesülni
jövendölt vágya hosszü évtizedek múltán sem valósult meg maradéktalanul.
Babits is megalkotja a maga változatát az önálló életpályára készülő, függetlenségre
vágyó nőről a Halálfiaiban. Hintássné szövöget „régimódi és nyájas" konyhájában efféle
álmokat: „Gittával elvégeztetem a gimnáziumot. - Aztán egyetemet... Dolgozni fogunk...
Tanulni... Nő is tud tanulni...” Ekkor még maga sem sejti, hogy ő lesz a család első tanuló
asszonya, aki érett és valódott emberként próbálkozik a pedagóguspályával. Vért izzad
va, gyötrődve bifláz, s főleg az atyák kegyeit keresi az áhított vizsgasikerek érdekében.
Kaffka Margit felekezeti intézményekben dolgozó óvónői, tanítói, tanárai közül néhány
és Móricz nagy gyöngédséggel ábrázolt tanítónői azok, akik valójában nemes és életre
szóló hivatást látnak a pedagógusiban. A többiek különféle kényszerek hatására (nélkü
lözés, felemelkedés vágya bármi áron, érzelmi csalódottság) szereznek diplomát, vá
lasztják ezt a lehetőséget.
A Nyugat nagy nemzedékének tanító- és tanárábrázolásai - amint a bevezetésben
jeleztük - igen szép számúak. Természetesen ennek megvan a magyarázata. Babits, Ju
hász Gyula, Kaffka Margit együttesen évtizedeken át gyakorolta a pedagógusmestersé
get. Sok állomáshelyen, különböző településtípusokon (vidéki megyeszékhelyen, határ
menti álmos kisvárosban, fővárosban) számtalan intézményt ismerhettek meg. Sok és
sokféle diákkal, kollegával találkoztak. A tanítást hivatásszerűen nem gyakorlóknak pedig
a rokoni szálak miatt folyamatosan volt információja arról, mi is zajlik a magyar iskolákban.
Mindehhez még kinek-kinek társult saját iskoláztatásának élményanyaga kis falvak egytanítós iskolájából, nagy hagyományú protestáns vagy katolikus tanintézményekből, a
rendi tanítóképzőkből s pesti és külföldi bölcsészkarról. Az élményeket sokszínűén meg
jelenítő művek pedagógus-arcképcsarnoka is igazolni látszik a vizsgálódás irányát. A
nyugatosok által formált pedagógusportrék komplementer elemei, adatai lehetnek a tra
dicionális neveléstörténet századeleji eredményeinek.
A nyugatosok a maguk művészi eszközeivel adtak hírt a kortárs pedagógusok k ö z é r
zetéről, életvezetéséről, szakmai gondjairól, pedagógiai hitvallásukról.
Ezt az esztétikai burokban megjelenő „híradást” érdekes lehet összevetnünk a peda
gógus szakma helyzetelemzésével, jövőképével. Mindehhez jó támpontot adhat szá
munkra a Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus, a vizsgált korszakhoz
legközelebb eső nagyszabású, összegező és szándéka szerint új perspektívákat kijelölő
rendezvénye. Úgy vélhető, hogy a tárgyalt alkotók valós vagy fiktív figurái mindenképpen
találkoztak az 1896-ban összehívott tanácskozás legfőbb gondolataival, hivatalosan is
megfogalmazott, elismert gondjaival, a jövő remélt fejlesztési koncepciójával.
A történeti folyamatokhoz igazodva vissza kell kanyarodnunk a kiegyezésig. Kétség
telen ugyanis, hogy 1867 eszmeköre hatott a magyartanügyre. Megteremtette a polgári
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magyar oktatásügy alapjai lerakásának előfeltételeit, egy áttekinthető, kezelhető rend
szer kiépítésének kondícióit. Mindez nem aratott egyértelmű tetszést. A rebellis haj
lamúak - pl. Móricz kollégiumi direktpra - nyakas következetességgel fejtik ki ellenvéleményüket. Pedig volt előrelépés. így a Trefort minisztersége alatt megformálódott
középiskolai törvény. (Nem a törvényalkotó minisztert, hanem munkatársait, a tudo
mányos és személyi ügyekben illetékes névtelen ügyintézőket minősíti Ady Két tanár
úr című novellája.)
A milleneumi évre időzített kongresszus szándéka szerint fényes, reprezentatív és
problémamentes lebonyolítást szeretett volna az egészséges kompromisszumok je 
gyében. Ebben jelentős akadálynak bizonyult, hogy több felekezetet (római és görög
katolikus, görögkeleti), valamint az erdélyi evangélikus egyházat nem sikerült az ide
ának megnyerni.
A kongresszus progresszív erői célül tűzték ki a műveltségi anyag európai normákhoz
történő igazítását, a tanító- és tanárképzés ügyének rendezését. Ezekben a lényegi kér
désekben azonban csupán a problémafelvetésig jutottak el. A felsorolt kérdések megol
datlanok maradtak. Mindezt kitűnően érzékelik az írók. Tanítóik - jórészt önhibájukon kí
vül - főként képzésük alacsony színvonala következtében szerény ismeretanyag birto
kosai. (Erről tanúskodnak a feldolgozott Móricz- és Ady-novellák.) Az értékátadás során
csekély munícióból meríthetnek, s e muníció is egyre apad a múló évek során. Legjobbjaik kivételek csak. A gimnáziumi tanárok egy része lényegesen jobb felkészítést kapott,
ennek megfelelően jelentős tudással rendelkezik —leginkább a birtokolt s átadandó is
meretanyag tekintetében. A metodikai kultúrájuk azonban ugyancsak gyenge.
A neveléstudomány századeleji progressziójának, s a haladó szellemű nyugatosoknak ítélkezése nagyban hasonlít egymásra. Közel azonos módon látják s ítélik meg a
professzió képviselőit, a kor tanítóit, tanárait.
A nyugatosok a kor pedagógiai áramlatai közül a konzervatív hagyományú állami pe
dagógia, valamint a lassú erjedés útján elinduló, zömmel azonban a regresszív hatás
alatt álló egyházi pedagógia képviselőit mutatják be.
Alakfestésük a század első évtizedeinek elszürkülő pedagógusairól a legélesebb, leg
hitelesebb. Feltehetően ők adnak elsőként tudós ítást erről a veszélyről - a kifejezést ilyen
kontextusban Kosztolányi használja talán először. A neveléstudományban évtizedekkel
később olvashatunk a jelenségről és feltételezett okairól. Ez is azt támasztja alá, hogy
érdemes figyelni a művészek látleleteire, prognózisára.
A Nyugat első nemzedékének képviselői nem lanyhuló figyelmet szenteltek a század
első évtizedeiben munkálkodó pedagógusoknak, sok hasonló, tipikusnak vélhető
életelemet örökítettek meg. Művészetük, emberségük, személyiségük különbözősé
géből adódnak azok a jellegzetességek, melyek pedagógusfiguráikat összetéveszthetetlenné teszik.
PALOTAYNÉ LENGVÁRY JUDIT
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Komplex műelemző módszer
a középiskolában
A módszerek megújítását már az irodalmi műelemzésnél kezdtem. A klasszikus,
leíró jellegű műelemző típust összekapcsoltam strukturális jellegű elemekkel. Az
irodalmi alkotás rétegzettségét természetes jelenségnek fogták fel tanulóim. Az
érték, az értékszempont is beépült az irodalmi alkotások elemzési szempontjai
közé. Megalapoztam az értelmezés és az elemzés elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A tanulók a gyakorlati elmezőmunka során ismerkedtek meg a cselek
mény, a kompozíció, a jellemzés, a nyelv, a képalkotás, a műfaji jellegzetességek
és a mű értékszerkezete problémakörével. A történetiség megfelelő módon érvé
nyesült a tanulók szempontrendszerében. Történeti és művelődéstörténeti elem
zési szem pont lett például a m űvek műveltséganyaga, a hagyom ány és
korszerűsítés, a Biblia és az antikvitás hatása a későbbi korok európai és magyar
művészetére.

Már a tanítási év elején - a többi esztétikai tárggyal párhuzamosan - sort kerítettem
az egyes művészeti ágak elméleti és gyakorlati - műelemzésekkel megalapozott - be
mutatására, megtanítására. Az általános iskolából éppen kikerült diákjaim, akik a hagyo
mányos irodalomoktatás némileg sablonos módszereihez szoktak hozzá, érdeklődve,
némileg idegenkedve ismerkedtek a különböző művészeti ágakkal, az irodalommal és a
társművészetekkel. Teljesen új terület volt számukra a színházművészet, amelynek alap
jaival már az év elején megismerkedtek. De teljesen ismeretlen terület volt számukra az
érték, az esztétikai érték, az értékfajták megismerése. Új elem volt az esztétikai minő
ségek elméleti és gyakorlati elemzésbeli megalapozása is. Az értékelemzés és az esz
tétikai minőségek elemzési szempontként épültek be szempontrendszerükbe.
Hamar megtanulták, érzékelték, hogy körbevezető irodalomóráimon az egyes művé
szeti ágakhoz tartozó műalkotásokat - ha erre lehetőség kínálkozik - összehasonlítjuk
egymással (Biblia, az antikvitás hatása az európai művészetben). Ennek a komplex
összehasonlító elemzésnek ki kellett alakítani - az irodalmi elemzéstől eltérő - módsze
reit. Az alábbiakban ezt részletezem.
A komplex esztétikai műelemzés célja, hogy a tanár segítségével - később önállóan
- a tanulók össze tudják hasonlítani a komplex műelemzéssel egybevethető irodalmi,
zenei, festészeti, szobrászati, táncművészeti és színházművészeti alkotásokat. A legjobb
összehasonlítási szituáció akkor adódik, ha azonos stílusirányhoz vagy korstílushoz tar
tozó irodalmi, zenei, festészeti stb. műveket hasonlítunk össze.
A módszer lényege az, hogy az egyes művek bemutatása után megkeressük a külön
böző művészeti ágakhoz tartozó alkotások azonos, illetve eltérő vonásait. Ennek az iz
galmas, a tanulói önállóságot megmozgató elemzéstípusnak az a haszna, hogy a diákok
újfajta esztétikai élmények mellett elmélyülnek a művészeti alkotások belső struktúrájá
ban, és sokat tudnak meg az egyes művészeti ágakról.
E komplex műelemzéstípus több évtizedes alkalmazása során rájöttem, hogy igen
gazdag variációs lehetőségei vannak, amelyek nemcsak az irodalomórákon, hanem a
többi művészeti tantárgy óráin is felhasználhatók. Ezek a komplex összehasonlító elem
zési variációk a következők:
- értékszempont szerint történő összehasonlítás;
- az esztétikai minőségek elemzésén alapuló összehasonlítás;
- zárt és nyílt elemzésen alapuló összehasonlítás;
- mikroelemzési szempontot figyelembe vevő komplex összehasonlítás;
- szociológiai-művelődéstörténeti szempontú komplex összehasonlítás;
- élményi jellegű komplex összehasonlítás;
- a tanulók önálló komplex összehasonlító elemzése;
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—a művészeti alkotásnak, mint témának komplex összehasonlító elemzése;
- színházművészeti összehasonlító műelemzéstípus.
Ezeknek az elemzési variációknak részletezése ebben a dolgozatban nem valósítható
meg, hiszen szétfeszítené írásom kereteit. Az egyik kísérleti segédkönyvem első fejeze
tében részletesen bemutatom ezeket az elemzési variációkat (Múzsák testvérisége a stí
luskorszakokban). Csupán egyetlen komplex variáció tényszerű létezésének létjogosult
ságát vázolom az alábbiakban: a művészi alkotás mint a komplex összehasonlítás té
mája. Mi a lényege ennek? Már a romantika korától kezdve szembetűnő tény, hogy a
művészek - többek közt - ihletet, művészi ösztönzést egy másik művészeti ág valamelyik
korábbi alkotásából merítenek. Gondolhatunk itt az irodalomban Baudelaire zenei fogantatású verseire, a költő Beethoven és Wagner zenéjének ihletésére írt opuszaira (pl. A
zene).
De a zene is úton-útfélen kínál hasonló megoldású példákat (Liszt: Dante szimfónia;
Hindemith: Mathis, a festő; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei; Sztravinszkij: Oidipusz rex;
Kodály: Háry János).
A festészetben is jellegzetesnek számít a korábbi, más művészeti ághoz tartozó alko
tás ihletése (Delacroix: Dante és Vergilius az alvilágban; Luis Dávid: Andromakhé siratja
Hektórt; Böcklin: Odüsszeusz és Kalypso). E komplex összehasonlító módszer rengeteg
művészi, pszichológiai, művelődéstörténeti tanulságot, pedagógiai nevelési célszerűsé
get rejt magában, hiszen az ihlető és a megvalósuló, új műalkotás közti hasonlóságok
mellett rengeteg az esztétikai, eszmei, értékbeli különbség, amelynek feltárása a tanítás
számára rendkívül hasznos lehet.
Az alkalmazott módszerek között nagyon fontosak azok, amelyeknek segítségével a
tanulók önállósága és tehetsége fejleszthető. Ezért atanári módszerek között az előadást
csak ritkán, megfelelő helyzetben használtam. A leginkább célravezető módszernek a
következőket tartom: a beszélgetést, a vitát, az önálló írásbeli és szóbeli feladatokat, ki
selőadásokat, elemzéseket. A színházművészet tanításával kapcsolatban érdekes szín
foltként alkalmaztam a cselekedtető-dramatizált formát: a tanulók az Antigonéból adtak
elő egy részletet az osztályban, ami egyszerre vonta maga után az irodalmi-drámai, va
lamint a színházművészeti ismeretek alkalmazását, illetve a drámajáték elemeiből álló
konkrét cselekvéssort, a színészi előadást. Ezt a formát, a drámajátékot szinte minden
korszak, illetve kiemelkedő drámaírói életmű tanításához felhasználom, tervezem (Sha
kespeare, Moliére, Katona, Ibsen, Csehov stb.).
Avita, a beszélgetés, az önálló elemzéseket tartalmazó házifeladatok-terveim szerint
- szinte állandó részei lesznek a négyéves kísérletnek. Hasznuk már most is érződik, s
kiegészülve az önálló elemzések fokozatos előtérbe kerülésével, a tanulói önállóság, a
tehetséggondozás jó, elengedhetetlen eszközeivé válnak.
A kísérlet módszereinek szükség szerint át kell lépniük a kísérletben résztvevő osztály
keretein, illetőleg az irodalomórák anyagán. Az irodalom, az ének-zene és a rajz tananya
got szükségképpen össze kellett és kell hangolni az 1.c osztályban, ami a tanmenetek
összehangolásával, a tanári együttműködés megszervezésével már a tanév elején meg
kezdődött. Bizonyos „munkamegosztásra" került sor az egyes esztétikai tárgyak között,
de az együttműködés kiterjed a filozófia és a történelem tantárgyra is.
A saját osztályom - 1.c - és a kontroll osztály - 1.b - között szükségszerű az együtt
működés, melynek ki kellett alakítanunk a formáit és módszereit. Megállapodtam az 1.b
magyartanárával, hogy osztályában hagyományos módszerekkel tanítsa az irodalmi
alaptanterv anyagát, és a tanítási idő meghatározott pontjain mindkét osztály azonos té
májú felméréseket ír majd, amelyek lehetővé teszik a reális összehasonlítást.

A kísérlethez készített dokumentumok, segédkönyvek bemutatása
A hagyományostól, szokványostól eltérő kísérleti koncepcióm nem csupán a célrend
szerben, a tervezésben és a módszerekben mutat fel újat. Az alaptanterv és a tankönyvek
mellett olyan segédkönveket, jegyzeteket is írnom kellett, amelyek a sokszor teljesen új
ismereteket rögzítve segítenek a tanulóknak négy év alatt elsajátítani a tananyagot. A
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kísérlet mellett, azzal párhuzamos műhelymunka eredményeként így két segédkönyvet
írtam: Múzsák testvérisége a stíluskorszakokban, A színházművészet korszakai (I. és II.
kötet). Előkészületben: A Biblia és az antik kultúra hatása a későbbi korok európai mű
vészetében, amelyeket a pályázathoz elnyert pénzösszegből legépeltettem.
A Múzsák testvérisége a stíluskorszakokban kb. 10 ívnyi terjedelemben teljes egészé
ben dokumentálja mindazt, amit a komplex esztétikai elemzésről elméletben és gyakor
latban - konkrét elemzésekkel - elgondoltam. A könyv gondolatmenete a következő: a
kiinduló fejezetben leírom a komplex összehasonlító elemzés lényegét, variációit, s azt,
hogy az alapórákon, valamint a körbevezető és korszakzáró órákon hogyan lehet meg
valósítani a különböző művészeti ágak alkotásainak egybevetését az egyes stíluskor
szakokban.
A segédkönyv felépítése a továbbiakban a történeti folyamaton alapszik: az egyes stí
luskorszakok egymás után következnek történeti sorrendben, az ókortól napjainkig. így
bemutatom az ókort, a középkort, a barokkot, a rokokót, a klasszicizmust, a realizmust,
az impresszionizmust, a szimbolizmust, a szecessziót, a naturalizmust és az avantgárd
irányzatokat. Az egyes korszakokon belül az adott korszakot reprezentáló műalkotások
összehasonlítására kerül sor. Például:
- emberábrázolás az ókori irodalomban és szobrászatban (Myron Athéné és Marszüasz című szobrának és Szophoklész Antigoné című drámájának összehasonlítása);
- a középkor eszmevilága Villon és Grúnewald művészetében;
- emberi szépség a reneszánsz irodalomban és a képzőművészetben.
A Színházművészet korszakai című két kötetes segédkönyv még terjedelmesebb vál
lalkozás, amely arra hivatott, hogy kísérletembe beépítsem a színházművészetet is. Ez
a könyv abból a szempontból illeszkedik bele elgondolásaimba, hogy a színházművészet
összművészet, amelyben szinte minden művészeti ág szintetizálódik: az airodalom épp
úgy, mint az építészet, a festészet, a zene, a tánc vagy a mozgásművészet. Ugyanakkor
a színházművészet önálló művészeti ág, melyet sajátos, csak rá jellemző belső törvények
jellemeznek. A színházművészet - a filmhez hasonlóan - éppen összművészeti jelelge
miatt illeszkedik szervesen elgondolásaimba, hiszen koncepcióm éppen a művészeti
ágak összehasonlítására épül.
Kötetem szerkezete a történetiségen alapszik. Egy-egy fejezetben az egyes történeti
korok színházművészetét mutatom be. Az egyes fejezetek belső tagolása a következő:
- az illető ország adott történeti korszakának ismertetése;
- a prózai drámák bemutatása és rövid elemzése;
- a korszak színházaival, rendezőivel, díszlettervezőivel, színészeivel, színházi előa
dásaival és nézőközönségével kapcsolatos ismeretanyag;
- a zenés színház - opera, operett, balett - ismertetése.
Az I. kötet koncepciója a következő fejezetekre épül:
- A színházművészetről;
- Az ókori görög színház;
- Az ókori római színház;
- A középkor színházművészete;
- A középkori magyar színházművészet;
- Az angol reneszánsz színházművészet;
- Az olasz és a magyar reneszánsz színházművészet stb.
A segédkönyvek, tankönyvek, egyéb szemléltető eszközök (hanglemezek, albumok
stb.) mellett kollégáimmal a kísérlet kisebb dokumentumait is elkészítettük. Megírtam a
kísérlet pontos tervezését tartalmazó tanmenetemet, amely az irodalom, a színházmű
vészet és az esztétikai koncentráció jelzéseit tartalmazza. Ebbe építettem bele a kor
szakbevezető és a korszakzáró órák tematikáját is. Elkészült az ének és a rajz 1 .c osz
tályos tanmenete is.
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A kísérletben résztvevő csoportom (1. c) és a kontroll osztály (1 .b) bemutatása
A kísérletben résztvevő csoportom 19 fős, az 1.c osztály egy része. Többségük jó ké
pességű, humán érdeklődésű diák. Többüknek már kialakualt a pályairánya: van, aki tör
ténésznek, van, aki jogásznak, tanárnak, szociológusnak stb. készül. Egy házi feladat
alapján diákjaim és családjuk művelődési szokásait is felmértem. A többségük szülei ér
telmiségi foglalkozásúak, így a szakmai érdeklődés mellett a kultúra egyéb ágai is ér
deklik őket. Az olvasás, a színházba, hangversenyre, tárlatra járás több tanulóm számára
természetes, ami az otthoni kulturális légkör kedvező hatásával magyarázható. Persze,
a kulturális fogyasztás köznapibb jellege is megfigyelhető diákjaim családjában: a tévé
nézés, az újságolvasás, a könnyűzenei művek hallgatása, a különféle hobbik.
Tanulóim valódi érdeklődését e közvetett információk mellett az órákon tapasztalom.
Alig volt még osztályom, amely ennyire komolyan venné a tanulást, a gondolkodást, a
beszélgetéseket, vitákat, mint ez a kis csoport. Akármiféle pedagógiai szituáció alakult
ki az óráimon - zenehallgatás, képelemzés, verselemzés —, mindegyikben látható öröm
mel, elmélyedéssel vesznek részt. Szeretnek vitatkozni, beszélgetni. Örökösen kérdez
nek, alig győzök felelni. Az elég sűrűn adott házi feladatokat érdeklődéssel, kedvvel ké
szítik el. A színházművészettel kapcsolatban már eljátszottak egy színdarabrészletet,
elég ügyesen (Madách: Az ember tragédiája). Szívesen hallgatják tanítási óráimon az
időnként megszólaltatott klasszikus vagy romantikus muzsikát (Beethoven, Debussy,
Gluck stb.). Az irodalom, a művészettörténet és a számukra teljesen új anyag, a szín
házművészet is leköti az érdeklődésüket. Együtt járnak bérleti hangversenyre, s egymás
sal való kapcsolatunk is igen jó.
A tantárgyi kísérlethez szinte felnőtt módra éretten, pozitívan viszonyulnak. Erről egy
- név nélküli - felmérés is tanúskodik. Az esztétikai kísérletet mind a 19 tanuló érdekes
nek, újszerűnek, hasznosnak ítélte meg. Az alábbiakban a tanulói véleményekből idézek
néhányat:
„Nekem nagyon tetszik ez a fajta oktatási módszer, tetszik az óra hangulata is. A taní
tást érdekessé teszik a témához kapcsolódó műalkotások. Egy-egy órán megismerke
dünk egy-egy korszak történelmével, irodalmával, Művészetével.
Az órán fontos kérdéseket vitatunk meg, beszélgetünk az élet problémáiról, s fontos
művészeti ismereteket is szerzünk. Ezt a fajta rendszert remélhetőleg az elkövetkezendő
3 évben is folytatjuk, hiszen az általános iskolai irodalomórákon szárazon, egyszerűen
megbeszéltük az anyagot. Nekem ezért tetszik ez az újszerű irodalmi kísérlet.”
„Nagyon érdekesnek találom (ezt a módszert). Szívem szerint mindig arra vágytam,
hogy az irodalmat ne jegycentrikusan, tehát ne úgy tanuljam, mint ahogy az általános
iskolában ment. Itt ugyan a dupláját tanulom, de ebben a feldolgozásban dupla annyi szó
rakozást és élményt találok.”
„Ez az újszerű tanítási mód nekem tetszik, mert a hagyományos tanítási módszer nem
ilyen színes és sokoldalú. Megismerkedünk a legrégibb kultúrák, társadalmak alkotása
ival, ami azért nagyon fontos, mert a későbbi irodalmi alkotások erre az alapra építettek.
Azonkívül, hogy megismerjük az alkotásokat, a hozzájuk kapcsolódó későbbi korok mű
veit is megismerjük. Értékeljük a két alkotást, és összehasonlítjuk. Az órákon jól ézem
magam, hiszen a tanár kérdése mindig izgalmas és elgondolkodtató. Az alkotásokban
mélyebb érzelmi problémák rejlenek, s ezeket mindig megvitatjuk.”
*
„Számomra nagyon szimpatikus, igazán nagyon tetszik. Élvezem, hogy sok mindent
látok és hallok: gondolok ilyenkor a festményekre, a meghallgatott versekre, operarész
letekre. Tetszik, az is, hogy részletesen beszélünk egy témáról. Hogy jobban szemügyre
veszünk egy-egy festményt, s nemcsak „átfutunk” rajta. És szeretem azt is, hogy egy-egy
alkotásról (pl. Michelangelo: Vízözön) néha saját elképzelésünk alapján - a műhöz kö
tődve persze - novellát kell írni.
Az is nagyon jó, hogy közbe lehet szólni - persze, kulturáltan - , és így megosztom
véleményemet a többiekkel. Szerintem érdekesek az órák, hisz a „nyers” irodalom tan
anyag mellett sok érdekességet is veszünk."
A kísérletben résztevő kontroll osztály, az 1.b létszáma nagyobb, mint az én csoportom
(25 tanuló). Róluk csupán tanáruk ismertetése, véleménye alapján tudok egy keveset.
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átlagos képességű és érdeklődésű tanulók alkotják ezt a közösséget. Az irdalom nem
nagyon több vagy más a számukra, mint a többi tantárgy. Érzelmi kötődésük az iroda
lomhoz, művészethez csekély. Az irodalom ismeretanyagában is a megtanulandó leckét lát
ják. Vannak köztük jobb, érdeklődőbb diákok, de jócskán akadnak gyengébb képességűek
is. A hagyományos gimnáziumi irodalom alaptanterv ismeretanyagát sajátítják el.
CSÁKVÁRI JÓZSEF

Az oktatási célú film
hatékonyságának összetevői
A filmes oktatás eredményessége több tényezőtől is függ, például a felhasznált
film pedagógiai értékeitől, az adott diákcsoport felkészítettségétől, a pedagógus
filmalkalmazói gyakorlatától. Mindezek miatt a hatékonyságmérés igen nehéz,
hosszadalmas és költséges eljárás. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben mégis
számos felmérést készítettek a film oktatási felhasználásával kapcsolatban. Ezek
mindegyike azt igazolta, hogy a tanítási órába szervesen beépített film igen
hatékony lehet (a hosszú távú emlékezet terén majdnem kétszer olyan eredmé
nyes, mint a csak szóban elmondottak). De ezek a vizsgálatok azt is kimutatták,
hogy az audiovizuális eszközök alkalmazása - természetesen - nem növeli
automatikusan az oktatás hatékonyságát: csakis megfelelő tanári munka - elem
zés, feldolgozás - hozzáadásával realizálhatóak a bennük lévő értékek. Továbbá
azt is szem előtt kell tartanunk, hogy csakis a körültekintően megtervezett médiu
mok használata tartja fenn az érdeklődést, fokozza a tanulók aktivitását és járul
hozzá ezzel az oktatási folyamat sikeréhez. A szakértők arra is felhívják a
figyelmet, hogy az óra telezsúfolása információhordozó eszközökkel egyenesen
akadályozhatja a lényeg kiemelését, a törvényszerűségek és összefüggések
feltárását. *

A kísérletek azt mutatják, hogy a gyenge és közepes tanulók az olyan filmekből profi
tálnak, amelyek:
- helyettesítik azokat a tudati műveleteket, amelyeket a tanulónak magának kellene
elvégeznie;
- kis egységekre bontják a tananyagot, és azt a lényeget kiemelve, kis lépésekben
dolgozzák fel;
- lassú ütemben közük az ismereteket.
A fenti jellemzőkkel bíró program a kiegyenlítő típusú.
A jó tanulók ezzel szemben azokból a programokból merítik a legtöbbet, amelyek:
- a tanulóval szemben követelményeket támasztanak, rendszerezésre, elvonatkozta
tásra késztetik őt;
- sok információt tartalmaznak és azokat gyors ütemben közük.
Ez utóbbi a fejlesztő típusú anyag.
A fentiekből is kiviláglik, hogy az ismeretközlés tempója a videoprogram hatékonysá
gának alapvető tényezője. A túlságos gyorsaság kifáradást és megértési nehézségeket
okoz - a lassúság, a túlbeszélés pedig álmosítóan unalmassá teszi a filmet. A probléma
bonyolultságát jelzi, hogy amíg az audiovizuális többrétegűség - amelyben a verbális
közlés és a képi világ erősíti, segíti egymást - afelé hat, hogy a filmes ismeretközlés tem 
* Részlet a Video a történelemtanításban című kéziratból.
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pója gyorsabb lehet, mint a megszokott - állóképpel szemléltetett - előadásé, addig a
kicsiny képméret ez ellen hat, hiszen több idő kell egy tévékép megfelelő befogadására,
mint egy hasonló összetettségű diakép esetében. Az oktatófilmek optimális tempójának
kialakítása mindig a konkrét feladattól (a megcélzott diákok életkorától, a téma és a képi
anyag jellegétől stb.) függ. Ez is olyan területe a filmkészítésnek, amely csak a gyakorlat so
rán, a sikerült alkotásokból levont tapasztalatok összegzéseként kristályosodhat majd ki.
Az elvégzett vizsgálatok során azt találták, hogy az információhordozók hatékonyságát
lényegesen befolyásolják a következők:
- a tanulás pszichikai feltételeit biztosító (motiváló, strukturáló) eljrások, pl.: kapcsolat
teremtése a megelőző anyaggal, problémák felvetése, feladatok kijelölése;
- a tananyag strukturált kifejtése, az anyag logikus elrendezése, pl.: címek, alcímek
felírásával és bemondásával, az egyes logikai egységek és különálló anyagrészek vilá
gos szétválasztása;
- a figyelemnek a lényegre irányítása képi vagy szóbeli eszközökkel („Nézd meg...” ,
„Figyeld meg...” - feliratok, nyilak, aláhúzás, kiemelés, színek alkalmazása, ismétlés);
- a tanuló aktivitásának kiváltása (pl. kérdések beiktatásával, a bemutatás megszakí
tása a tanulói válasz idejére);
- az ismeretátadás eredményességét ismétlések, részösszefoglalások fokozhatják.
Mindezek az összes audiovizuális ismerethordozóra —így az oktatófilmre is —érvényes
didaktikai alapelvek.
A hatékonysági vizsgálatok az elmúlt évtizedekben többnyire - szükségszerűen —az
iskolatelevízió adásaihoz kapcsolódtak. Ezek kimutatták, hogy az oktatófilmek leghaté
konyabb eleme - különösen a 10-13 évesek számára - a történelmi események dramatikus megelevenítése, míg a 14 éves tanulók esetében ugyanezt a szerepet már a do
kumentumfilm játssza (ami természetesen összefügg a tananyaggal is, hiszen értelem
szerűen csak a 20. századról állnak rendelkezésre dokumentumfilmek).
A megrendezés hatásossága is egy sor tényezőtől függ. A tanulók érdeklődését dra
maturgiai megoldásokkal-cselekményesség, izgalom, átélhető szitu á ció -é s megfelelő
dialógusokkal kelthetjük fel.
Az információátadás másik fontos formája a történelmi oktatófilmekben a magyaráza
tokkal, leírásokkal, elbeszélésekkel összekötött képek alkalmazása. Ennek hatékonysá
ga a szó és a kép harmóniájától és érthetőségétől függ (de mindig a képnek kell a vezető
szerepet játszania). A tanulóknak nehézséget okoz azoknak az információknak az elsa
játítása, amelyeknél a szó és a kép csak lazán kapcsolódik egymáshoz. Az ismeretköz
lésnek ezt a formáját amúgy sem célszerű túlzásba vinni - 10-11 éves korban az ilyen
programfajtából öt perc az ideális hosszúság. A tanulók figyelmét pozitívan befolyásolja
a statikus és dinamikus képek váltakozása.
Az eredményes felhasználás alapvető tényezője a megfelelő film kiválasztása. Ehhez
két fontos szempontot érdemes szem előtt tartani:
Mindig csak olyan filmeket használjunk az órán, amelyeket magunk már láttunk és is
merünk. Ellenkező esetben kellemetlen meglepetésekben lehet részünk-pontosan úgy,
mintha egy számunkra ismeretlen tankönyvből próbálnánk meg rögtönözve órát tartani.
A másik figyelembe veendő szempont a filmkiválasztásnál az, hogy az oktatási köve
telmények és a filmművészeti törekvések többnyire, sajnos, ellentmondanak egymásnak.
Nem alkalmasak ugyanis a tanórai munkára az olyan filmek, amelyek akár a legcseké
lyebb, formai szempontokra visszavezethető megértési nehézséget is okozhatják
diákjaink számára. Márpedig a filmművészeti alkotások legtöbbje elsősorban film 
nyelvi újítás - nem pedig történelmi illusztráció. Az oktatásnak azonban a játékfilm ek
közül mindenekelőtt éppen a történelmi illusztrációkra, a hiteles, elemzésre is alkal
mas rekonstrukciókra, a világosan előadott történetekre, az események korhű bem u
tatására van szüksége.
A film időbeli formanyelv - hatásának ezért a vetítési hossza is döntő tényezője. A gya
korlat során ki is alakultak az optimális időtartam egyes kritériumai - gondoljunk cask a
játékfilmek másfél órás „szabványára".
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Természetes, hogy az oktatásra felhasznált filmeknek is létezik az optimális, minden
szempontot figyelembe véve legmegfelelőbb hosszúsága, hiszen ez esetünkben sem
egyszerűen valamiféle technikai paraméter, hanem a pedagógiai hatás fontos része.
A múltban - elsősorban az iskolatelevízió révén - főleg a tanítási óra időtartamához
képest hosszú - 30-50 perces oktatófilmekről szerezhettünk gyakorlati tapasztalatokat.
Az alkalmazás során ugyanis tisztázódott, hogy az ilyen hosszúságú filmek az oktatás
számára nem előnyösek. Mai pedagógiai felfogásunkba már - néhány kivételes esettől
eltekintve - nem illik bele az egész tanítási órát kitöltő filmvetítés. Ennyi információt
ugyanis képtelenség valóban megjegyezni, és nehéz az érdeklődés fenntartása, a figye
lem megfelelő koncentrálása is ebben a hosszúságban. Mivel a filmfelhasználás mód
szertanának két fő alapelve a vetítést megelőző megfelelő előkészítés - a szükséges
ismeretek felelevenítése, a filmhez kapcsolódó kérdések, feladatok, problémafelvetések
megfogalmazása - , valamint a film feldolgozása még az órán, a friss élmények birtoká
ban: e két követelmény eleve behatárolja a program hosszát. De figyelembe kell venni a
megcélzott közönség életkorát, a bemutatásra kerülő film információmennyiségét és tar
talmi-formai jellemzőit is. Érdekes események ugyanis tarthatnak tovább is - állóképpel
illusztrált jogi paragrafusokból azonban pár perc is túl soknak bizonyulhat.
Ha minden tényezőt súlyának megfelelően értékelünk, akkor végeredményként azt
kapjuk, hogy a mai órakeretekhez leginkább alkalmazkodó, optimális fiimi időtartam 1018 évesek számára 5 és 15 perc között van. Mind az elméleti megfontolások, mind a
gyakorlati tapasztalatok ezt az átlagos filmhosszúságot támasztják alá. Ilyen terjedelem
ben ugyanis a legtöbb résztéma már kellő mélységben feldolgozható - de még nem fe
nyeget az a veszély, hogy a film információkkal túlzsúfolttá válik. Öt-tizenöt percig még
fenntartható a gyermeki figyelem, és ilyen terjedelmű filmet megfelelően elő lehet készí
teni, majd a vetítés után részletesen fel is lehet dolgozni a látottakat. 15 percnél hosz szabban egy hagyományos tanítási órán már nem célszerű vetíteni, mert félő, hogy a
filmnézés a kifáradással párhuzamosan veszít hatékonyságából, s az újabb és újabb is
meretek egymást oltják ki.
Adott esetben, erre alkalmas témakörnél, megfelelő film birtokában, adott osztályban
elképzelhető akár jóval hosszabb, mondjuk 20-25 perces oktatófilm felhasználása is. Ál
talában azonban a hosszabb videoprogramokat elsősorban a tanítási órán kívüli formák
ban: szakkörön, fakultációs foglalkozáson, filmklub keretében hasznosíthatjuk.
Jó megoldás lehet a tíz percnél hosszabb filmeket két vagy több részletben megtekin
teni a tanítás során. Ám ahogyan gondot okoz a túl hosszú film, nem célszerű a túl sok
filmrészlet felhasználása sem egy adott órán. Ez ugyanis már inkább széttördeli az óra
egységét - hasonlóan a túl sok eszközhöz - , ami szintén káros lehet a lényegkiemelés
és a megértés szempontjából.
A videoprogram természetesen többnyire nem önmagában hatékony, hanem a peda
gógus hozzá kapcsolódó alkotó tevékenységének eredményeként válik azzá, beépülve
az oktatás folyamatába. A pedagógiai folyamatba való beépítés két fő részből áll: a film
nézést megelőző előkészítésből, és a vetítést követő feldolgozásból.
Az előkészítés során át kell tekinteni mindazokat az ismereteket, amelyek a film meg
értéséhez szükségesek, ami történhet akár egy hosszabb témakör átnézése formájában,
de lehet csak egy rövid, felelevenítő ismétlés is - mindig szükség szerint. Célszerű to
vábbá a filmhez kapcsolódó kérdéseket, megfigyelési-feldolgozási feladatokat is megfo
galmazni. Ezek egyik fontos szerepe a tanulók figyelmének a lényegre való irányítása. A
feladatok lehetnek egyszerűen a tényekre vonatkozóak, de problémafelvető jellegűek is,
amelyekre nem ad konkrét választ a film kísérőszövege. Lehet a feladat alkotó jellegű is
- például egy rövid elbeszélés megírása a filmen látottak alapján. A kérdéseket felírhatjuk
a táblára, vagy kivetíthetjük írásvetítővel, hogy a filmnézés alatt folyamatosan szem előtt
legyenek. Mindenképpen célszerű azonban mértéket tartani, több apró, a figyelmet meg
osztó feladat helyett alkalmasabb egy-két átfogóbb jellegű tétel.
A diákok figyelmét a vetítés alatt is irányíthatja a pedagógus: egy-két közbeszúrt szóval
mutatva rá a fontosabb részletekre és összefüggésekre.
A film megtekintését a közös elemzésnek, a feldolgozásnak kell követnie, melynek so
rán a megfigyelési feladatokból indulhatunk ki. Ekkor kell a lényeges információkat ki
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emelni, rögzíteni, és hozzákapcsolni a témaként szereplő tananyag egészéhez. A film 
ben látott legfontosabb részleteket a feldolgozás alatt újra, más formában - például so
káig kivetíthető, nagy képet adó fólián vagy diaképen - mutathatjuk be és elemezhetjük
így részletesebben. Ezen a módon, az eszközöket egymáshoz kapcsolva, és mindegyi
ket a maga lehetőségeinek megfelelően hasznosítva, egyben az ismétlést is sokolda
lúbbá, változatosabbá tehetjük.
MILTÉNYI MIKLÓS

Közép-Európa: fikció vagy valóság?
„ Közép-Európa újra időszerű. A második világháborút követő három évtizedben
senki nem beszélt Közép-Európáról jelen időben: Ninive és Tirusz sorsára jutott.
A német nyelvű területeken úgy tűnt, hogy Adolf Hitlerrel kihalt maga a szó Is:
„M itteleuropa”, és csak a kísérteties „Mitropaként” maradt fönn a Német Birodalmi
Vasutak étkezőkocsijain... Prágában és Budapesten a Közép-Európa-gondolatot
azonos gondolkodású felnőttek magánbeszélgetésekben tovább dédelgették, de
a közéletből éppúgy nyomtalanul eltűnt, mint „Nyugaton”. A Jalta utáni rend egy
szigorú és kizárólagos dichotómiát kívánt meg, melyet Nyugat-Európa burkoltan
elfogadott azzal, hogy egy »Kelet-Európa« címszó alá sorolta a történeti Közép-,
Kelet-Közép- és Délkelet-Európa 1945 után szovjet befolyás alá került részeit. Az
Európai Gazdasági Közösség pedig teljessé tette a szemantikai csalást a je lző
nélküli „Európa” cím kisajátításával. Az elmúlt néhány évben újra elkezdtünk
Közép-Európáról beszélni, éspedig jelen időben. Ez az új vita nem Berlinben vagy
Bécsben született, hanem Prágában és Budapesten." (Timothy Garton Ash)

Bár a köznapi, a publicisztikai és az irodalmi szóhasználatban sokszor használjuk a
Közép-Európa a Kelet -Közép Európa, vagy a Közép-Kelet Európa fogalmat, mégis za
varba jövünk, ha definiálni kell. Márpedig ez a fogalom egyre többet szerepel az írott saj
tóban és a képernyőkön.*
Úgy gondolnánk - ha már a hétköznapi ember, illetve az újság és a rádió nehezen
határozza meg a fogalom jelentését - a szaktudományok eredményesebben birkóznak
meg a feladattal. Ennek illusztrálására nézzük meg, mit is értenek Közép-Európán a vele
foglalkozó tudósok és tudományok!
A földrajztudomány először a szóhasználattal foglalkozik. Enyedi György a következő
ket írja erről: „Húsz éve újra meg újra leszögezzük, hogy a német és az orosz térség
közötti kis államok Kelet-Közép-Európában vannak (vagyis Közép-Európa keleti felén) s
nem Közép-Kelet-Európában (ami annyit jelentene, mint Kelet-Európa közepe).” Ezt a
terminológiát a Berend T. Iván - Ránki György szerzőpáros következetes Közép-KeletEurópájával szegezi szembe a földrajztudós.
A földrajztudomány mai álláspontja szerint azonban „a régió lehatárolása mind term é
szetföldrajzi, mind gazdaságföldrajzi értelemben rendkívül problematikus. Termé
szetföldrajzi szempontból Kelet-Közép-Európa nem tekinthető önálló egységnek, s Eu
rópa hagyományos tájfelosztása sem ismeri e területi fogalmat, így a régió term é
szetföldrajzi határainak pontos megjelölése sem lehetséges. Az általánosan elfogadott
vélemény szerint a kelet-közép-európai régió elsősorban történelmi fogalom, egy sajátos
történeti-gazdasági fejlődés eredménye."
* Részlet egy középiskolásoknak szánt segédkönyvből.
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Feladat: Keresse meg Középiskolai Földrajzi Atlaszának Európát ábrázoló részén a
kontinens északi, nyugati, déli és keleti területeit! Nézze meg a politikai-földrajzi térképen,
mely államok vannak a német és az orosz térség között!
A földrajztudomány tehát tapintatosan áthárítja a meghatározás gondjait a törté
nettudományra, melynek képviselői igyekeznek is megbirkózni a fantomfogalommal.
A már említett szerzőpáros, Berend T. Iván és Ránki György a következőket írja: „Közép- és Kelet-Európa kiterjedt térségeket ölel fel, legszélesebb értelmezésben magába
foglalja Németországtól az Urálig, a Keleti-tengertől az Adriáig és a Fekete-tengerig ter
jedő hatalmas területeket, beleértve a Duna völgyét és a Balkán-félszigetet is. Az általunk
vizsgált térség határait azonban szűkebben vontuk meg. Vizsgálódásunkat az OsztrákMagyar Monarchiára, illetve annak utódállamaira, Lengyelországra és a balkáni államok
ra összpontosítjuk, utóbbiak közül azonban elhagyva a sajátosan mediterrán jellegű Gö
rögországot.”
Ha ezt a meghatározást összevetjük Enyedi György definíciójával, már érezhetünk né
mi közelítést hozzá, hiszen a német és az orosz térség közötti államok jól megférnek a
történészek szűkebben vett meghatározásával.
Niederhauser Emil történész a kövekezőket írja Közép-Európáról: „Ha a fogalmat föld
rajzi értelemben tekintem, akkor nyilván létezik ilyen fogalom, annak megfelelő földrajzi
valóság... Számomra Közép-Európának kétféle jelentése létezik. Az egyik valójában azo
nos a Német-Római Birodalommal, amíg az fennállt; tehát erősen német jellegű. Folyta
tása, ha úgy tetszik, az 1815 utáni Német Szövetség (már szűkebb területen!), majd az
1879-es Kettősszövetség és az Olaszországgal bővített Hármasszövetség. Ezek mind
létező alakulatok voltak, a kortársak is tudtak róluk... Van persze egy másik fogalom is,
a Szűcs Jenő által oly szépen megírt Köztes-Európa, melyet persze ő is Közép-KeletEurópának nevezett.”
A fenti véleményekből annyi világlik csak ki, hogy valamiféle Közép-Európa mégiscsak
létezik, de nagyságát, helyzetét mégis mindenki másként írja le.
Ha továbbmegyünk s további tudósok véleményét is idézzük, még tarkább, ellentmon
dásosabb kép tárul elénk.
Völgyes Iván politológus a következőket mondja: „Kelet-Európa fogalma egy elvont po
litikai koncepció. Földrajzi, etimológiai, etnográfiai szempontból nem közelíthető meg...
politikai meghatározás csupán".
Gombár Csaba politológus szerint: „Közép-Európa nemhogy nem történeti, gazdasági
vagy politikai vagy kulturális entitás, hanem még csak nem is fogalom.”
A teljes tagadás ellenére mások kiállnak ugyan Közép-Európa léte mellett, de megha
tározásaikból zavarba ejtő színes csokor formálható.
A tagadásból való átmenetet Varga László történész így fogalmazza meg: „...KözépEurópa fikció is és valóság is, a kettő »aránya« koronként változó”.
Vágvölgyi B. András szociológus így meditál: „Mit is jelent Közép-Európa? Metafora?
Seb? El nem enyésző feladat? Susan Sontagnak, Esterházynak és Konrádnak is igaza
van; mindhárom! ...Közép-Európa nem valami társadalmi-gazdasági modell, sokkal in
kább egyfajta »szellemiség, közösségi nyelv...«
Balla Bálint szociológus a következőket jelenti ki: „Közép-Európa létezett és létezni fog,
méghozzá több is... mégpedig mind történeti valóságként, mind kultúreszmék képében...”
Mások ideológiai konstrukcióként fogják fel Közép-Európát, melyet a szovjet impériumból való kiszakadás igénye hozott létre, s ezzel mintegy vitázva többen a történelmi
idők szerkezetének tartják. Vajon melyik lehet az igazi meghatározás? Van-e vagy nincs
Közép-Európa? Csak a fejekben létezik, vagy megfogható valóság? Érzés, gondolat, ér
zelem vagy fikció csupán? Ha létezik, meghatározhatjuk-e? Kik férnek bele? Kik esnek
ki belőle? Van-e egyáltalán érteme ennek a meghatározásnak?
Ezeket a kérdéseket bárki felteheti magának, társainak, s meg is válaszolhatja őket. E
könyv is egyfajta válasz kíván lenni. Kiindulási pontja hazánk, Magyarország, melynek
környezetét, kapcsolatait, szomszédait és sorsközösségének társait szeretnénk vázla
tosan bemutatni. A közép-európai gondolat kibontása mellett könyvünk másik bevallott
célja szomszédaink, a hazánkat körülvevő népek, tájak, országok megismerése, közös
és egyéni vonásai bemutatása.
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Feladat: Miért oly nehéz a Közép-Európa-fogalom meghatározása?
Foglalja táblázatba a fogalom mellett szóló, illetve az azzal ellenkező véleményeket!
A választ a Szöveggyűjteményben található meghatározásokkal együtt adja meg!

Közép-Európa földje
Bár Közép-Európa vagy Kelet-Közép-Európa természetföldrajzi határainak „pontos ki
jelölése nem lehetséges”, s az elsősorban történelmi fogalomként funkcionál, az 1968ban megjelent s igen jeles szerzők által fémjelzett Európa I-II. kötetben Székely András
mégis így ír róla: „Közép-Európa a négy alapvető tájcsoport találkozásában helyezkedik
el a Rajnától a kelet-európai-síkság pereméig, az Északi-tengertől a dél-európai félszi
getek gyökeréig. Jellegzetes átmeneti táj, amelyre mind a négy szomszédos táj hat, s ez
valamennyi természetföldrajzi vonására erősen rányomja a bélyegét. Ezért a legváltoza
tosabb, legheterogénebb táj Európában. Helyzeténél fogva, a központi törzs vízszintes
tagoltsága nagyon gyenge, viszont változatos felépítése miatt függőleges tagoltsága
erős. Szerkezetileg Északon a nyugat-európai-rögvidék, Délen a dél-európai gyűrthegységi övezet közvetlen folytatása. Domborzata Északról Dél felé élénkül, és magasodik.
Északi övezetében a mélybe süllyedt röghegységek felett a jégtakaró által feltöltött sík
ság (Német-Lengyel-síkság), majd középen a különböző jellegű medencékkel sűrűn ta
golt tönkös röghegységek kövezete (Német-Cseh-Lengyel-röghegység), végül a fiatal
gyűrthegységek (Alpok, Kárpátok és medencéik) követik egymást. Éghajlatát elsősorban
az óceáni és a kontinentális hatások határozzák meg, amelyek Délen már mediterrán
vonásokkal keverednek. Kelet felé fokozatosan, de szembetűnően növekszik a kontinentalitás. Minthogy ütköző táj a különféle éghajlati hatások között, klímájának leg
jellegzetesebb vonása az éghajlat rendkívüli változatossága és az időjárás szeszé
lyes változékonysága.
Vízhálózata bonyolult. Folyói a legkülönbözőbb irányokba folynak. Vízingadozásuk
eléggé jelentős; a magas vízállás általában nyár elején, a kisvíz tél végén (február) kö
vetkezik be. Nagyobb tavai tektonikus süllyedékek (Balaton), vagy legalábbis szerkezeti
mozgásokkal támogatva alakultak ki (Boden- és a Genfi-tó). Tavainak zöme viszont az
eljegesedés során jött létre (a magashegységek több ezer tengerszeme és a NémetLengyel-tóhátság sok száz apró tava). A közép-európai vegyes lombos, zárt erdőket a
kontinentálisabb klímájú medencékben ligetes erdők váltják fel.”
A rövid, tömör és lényegre törő összefoglalás után ugyancsak röviden nézzük meg
Közép-Európa egyes tájait:
A közép-európai-romhegyvidék
a) Érchegységi aszimetrikus hegység, amely a Cseh-medence felől meredeken emel
kedik ki, majd észak-nyugatnak lépcsősen ereszkedik le. Ércekben gazdag, melyeket a
történelem folyamán bőségesen bányásztak.
b) Elbai-homokkőhegységi krétakori homokkőből áll, melyben a víz csodálatos, egye
dülálló formákat vájt ki. Magassága csekély, tájképileg viszont különleges, ezért nevezik
Cseh- és Szász-Svájcnak ezt a vidéket.
c) Lausitzi-gránitmasszívum: idősebb gránittömeg, mely Közép-Európában a legnagyobb.
Délről a Zittaui-medence szénlelőhelyei, keletre a Lengyel-romhegyvidék keretezi.
d) Felső-sziléziaia-medence: feketeszenet tartalmazó medence, mely a történelem
emberének munkálkodása folytán mára már elvesztette természetes formáit.
e) Lengyel-lépcsővidék: erősen karsztosodott lépcsős vidék, ahol értékes karsztos for
mák alakultak ki.
f) Szentkereszt-hegység: szelíd, lankás, a hegység-méretet éppen elérő vonulat, mely
nek oldalait kőtengerek borítják.
g) Lublini-dombság: átmenet a kelet-európai-síkság felé, melyet a jégkorszakból
visszamaradt fenékmoréna takarja, lösz borítja be.
A Cseh-Morva-medence és peremhegységei
a) Szudéták: ókori kristályos kőzetek építik fel, melyek változatos magasságba emel
kednek. Központi vonulata az Óriás-hegység (Krkonose, Karkonosze).
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b) Cseh-erdő: a Cseh-medencót délen határoló, erősen feldarabolódott hegység.
c) Cseh-medence: déli része enyhén hullámos tönkfelszín, melynek törésvonalán
olyan híres fürdők épültek, mint Karlovy Vary (Karlsbad), Frantiskové Lázné (Franzesbad), Mariánské Lázné (Marianbad). Északi része alacsonyabb. Míg a déli részen szenet,
vasat fejtenek, addig északon a Cseh-paradicsom tájképében gyönyörködhetünk.
d) Morva-medence: a harmadkorban megsüllyedt, a tenger elöntötte, majd később ki
emelkedett. Karsztjelenségekben gazdag terület.
e) Osztravai-medence: A Szudéták és a Kárpátok szerkezeti határán helyezkedik el,
hatalmas feketekőszén telepekkel.
A közép-európai-síkság
A Schelde torkolatától a kelet-európai tábláig húzódik, jégtakaró hordalékával feltöltött
síkság, melyet a negyedkori szárazföldi jég takart be üledékeivel.
a) Német-lengyel-síkság: az Elbától keletre fekvő területek, melyeknek képe változa
tos, egy része a 200 méteres magasság fölé is emelkedik. Északi része fiatalabb, válto
zatosabb, míg délre idősebb, egyhangúbb, melyeketa Warta végmoréna-vonulat választ
ja el egymástól. Északon a Mecklenburgi-, a Pomerániai- és a Mazuriai-tóhátságok vi
dékén számtalan tó csillog.
Az Alpok vidéke
A földtörténeti középidőben a Thetys-tenger borította a mai Alpok területét. A Nyu
gati- és a Keleti-Alpok üledékgyűjtő medencéjét alacsony szárazföldi hát választotta
el egymástól.
A krétában a többezer méter vastagságú üledék fokozatosan kezdett felgy ürődni, majd
a harmadkorban kiemelkedett az egész hegység. A negyedkorban az éghajlat erős le
hűlésével megindult az eljegesedés, hatalmas gleccserek vezettek le a hegység lábáig.
Közép-Alpok vonulatai tartoznak:
a) Északi-Mészkő-Alpok: 2000-3000 méterre emelkedő, karsztos és glaciális formák
ban bővelkedő vonulatok, melyek közül a Dachstlina, a Hochkőhig és az Enns-völgyi Al
pok a legismertebb.
b) Központi kristályos vonulat: a Keleti-Alpok legmagasabb vonulata, mely gneiszből,
gránitból kisebb részben palából áll. Legismertebbek: Bernina, Ötz-völgyi Alpok, Zittervölgyi Alpok, Stubai-Alpok, Magas- és Alacsony-Tauern.
c) Déli-Mészkő-Alpok: mészkő és dolomit alkotja, de vulkanikus hegyek is találhatók
benne. Legismertebbek: Dolomitok, Karavankák, Júliai-Alpok.
A Kárpátok
Az Alpok közvetlen folytatása, melytől a harmadkorban besüllyedt Bécsi-medence vá
lasztja el. Mintegy 1500 km-es ívben hajlik át Közép-Európa központi medencéjén, a Kár
pát-medencén. A földtörténeti középidőben a Thetys öntötte el, majd a krétában felgyűrődött, kiemelkedett (miocén). Átlagban 1500 méterrel alacsonyabb, mint az Alpok, ennek
megfelelően kevésbé jegesedett el a negyedkor folyamán. Vonulatai a következőek:
a) Flis-övezet: a Kárpátok legjobban fejlett vonulata, mely a hegység jellegét is meg
szabja. Homokkő, pala és márga alkotja. Legfontosabb tagjai: Fehér-Kárpátok, MoldvaiKárpátok, Tar-havas, Csiki-havasok.
b) Mészkőszirt-övezet: merész, meredek lejtőjű szirtsorozat, tájképileg legszebb öve
zete a hegységnek. Ismertebbek: Beckó, Pieninek, Árva, Gyilkos-havas, Nagyhagymás.
c) Kristályos vonulat: a legmagasabbra emelkedő, erősen feldarabolódott kristályos
hegységek. Tagjai: Liptói-havasok, Magas-Tátra (benne a Kárpátok legmagasabb hegy
sége, a Gerlachfalvi-csúcs: 2655 m), Kis-Fátra, Nagy-Fátra, Alacsony-Tátra, Szlovák-Erchegység, Gyergyói-Havasok, Retyezát.
d) Vulkáni vonulat: legbelső és legfiatalabb vonulat, mely az Alpokban szinte teljesen
hiányzik, itt Európa „legszebb vulkáni koszorúja", mely az Alföld pereméig ér (Mátra,
Cserhát, Vihorlát, Gutin, keletre a Görgényi-havasok, a Hargita).
e) A Kárpátok vonulatait kisebb-nagyobb medencék sorozata választja el egymástól:
a Liptói-medence, a Nógrádi-, és a Borsodi-medencék, a Borszéki-medence, a Gyergyói, a Csíki-, a Háromszéki-medence.
A Kárpátok íve, az Alpok keleti pereme és a Dinári-hegység a Kárpát-medencét fogja
közre. Alapzata a Tiszia masszívum, mely ókori kristályos tönk, amelyre középidei üle
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dékek halmozódtak, aztán a harmadkorban erős vulkáni tevékenység kíséretében meg
süllyedt, majd az ún. pannonkorszakban kiemelkedett a terület. Vízhálózata, felszínének
nagy része a negyedkorban alakult ki. Éghajlata kontinentális jellegű, vízhálózatának
központi folyója a Duna.
A Kárpát-medencét két hegyvidék három medencére osztja. A Dunántúli-hegyvidék
töredezett, árkokkal és medencékkel tagolt hegység, mely erősen lepusztult. Az Erdélyiperemhegyvidék magasabb és változatosabb, mint az előbbi.
A medencék: a Kisalföld, a Dunántúli-dombvidék, a Nagyalföld és Keletre az Erdélyi
nagymedence.
Dinaridák
A Keleti-Alpok déli mészkővonulatának folytatása, mely mintegy 2300 km hosszan hú
zódik végig a Balkán-félszigeten. Fiatal gyűrthegység, mely ásványi kincsekben gazdag,
karsztjelenségei bolygónk legtökéletesebbjei a maguk nemében.
Feladat Keresse meg a Középiskolai Földrajzi Atlaszban ezeket a területeket, és ha
tárolja be
VERESEGYHÁZI BÉLA

Gazdálkodás a háztartásban
Hazánkban a megélhetés nehézségei arra kényszerítik a férfiakat és nőket, hogy ha
lehetőségük engedi, többletmunkát végezzenek, másodállást keressenek. A munkanél
küliség, az óvodák hiánya és az azzal járó többletkiadások arra kényszerítik a család
anyák többségét, hogy otthon maradjanak, háztartási munkát végezzenek. Az elmúlt év
tizedek felnövekvő nemzedékét azonban a fő-, másod-, sőt gyakran a harmadállást vál
laló szüleik nem tanították meg a háztartási munkák legalapvetőbb fortélyaira sem, hisz
nem volt rá idejük. Ok a munkahelyen, gyermekeik állami intézményekben (óvoda, nap
közi, menza) étkeztek, a házimunkát ők még megtanulták szüleiktől, de időhiányában
ennek ismeretét nem adták tovább.
A fejlettebb nyugati országokban már kötelező jelleggel oktatják a háztartási ismere
teket, a háztartási munkaszervezést, hiszen a lakosság egészsége megsínyli a munka
helyen és otthon egyaránt túlhajtott munkát, a regenerálódás, kikapcsolódás hiányát. Mi
vel a hagyományos családi munkakultúra fokozatosan lebomlott az utóbbi évtizedekben,
a modern munkakultúra kialakítása az oktató-nevelő munkába kell, hogy beépüljön.
1992-ben megtörtént a háztartás-ökonómiai tanárképzés újraszervezésének megindítá
sa, szaktanácsadók képzése. Mára már több iskolában beindult a háztartási ismeretek
oktatása, a gazdasszonyképzés. Mindennek fontosságát a háztartási munkatannal kap
csolatos szakirodalom növekedése is jelzi. E szakirodalom körébe tartozik Dr. Kenéz
Győzőné Munka a háztartásban című munkája is. Ez a tanári kézikönyv a háztartásöko
nómiai és technikai tantárgyak oktatásának igazán remekül rendszerbe szedett segéd
anyaga.
A szerző a bevezetés után Elfriede Stübler professzor 1966-ban tartott a háztartási
munkatanulmányokkal foglalkozó előadásának fordítását közli. A könyv átfogóan foglal
kozik a munka és az emberi szervezet kölcsönhatásával, a munkahelyi környezettel (hő
mérséklet, levegő minősége, megvilágítás, zaj, veszélyforrások, munkahelyi ruházat), a
háztartási szállítási munkák és azok napi rendszerességével (bevásárlás, gyermekszál
lítás, iskolaszállítása...stb.), továbbá a hibásan tervezett szállítási eszközökkel. A könyv
VI. fejezete, a „Munkatani oktatási témavázlatok és példatár” témái a tanítás számos
olyan, a gyakorlatban használható elemét vázolják fel, amelyek csak ízelítőként szolgál
nak a háztartási munkaszervezés oktatásába tartozó tananyag megismertetésére. Az
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utolsó fejezet a különböző háztartási munkák időszükségletével foglalkozik, végül pedig
háztartási időmérlegnaplókra és munkatervekre ad példát.
A könyv a PSZMP támogatásával jelent meg, a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásá
ban, az ára 852 Ft.
A szerző bízik a könyv folytatásának megjelenésében, sok sikert kívánok hozzá!
Dr. Kenéz Győzőnó: Munka a háztartásban. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

VARSICS ZITA

A tudomány térképe
Végre megjelent e kötet. E recenziót így kell kezdenem némileg ismerve az előzmé
nyeket. Csodálattal adózom Schranz András professzor úrnak, aki 90 éves korában is
kitartóan házalt szponzorok után, hogy tervét, a „Tudomány térképét” életre hívja, míg
nem a PSZM Projekt keretében a munka elvégzéséhez és kiadásához szükséges
összeget sikerült előteremtenie. A munka lendületesen megkezdődött, majd a PSZM fi
zetésképtelenné válása következtében megakadt, végül a PSZM, az EKP Központ és a
Keraban Kiadó összefogásában idén mégis sikerült megjelentetni a könyvet. (A pro
fesszor úr közben 95 éves lett.)
A kötet címe több szempontból is megkapó. A tudomány nem véletlenül szerepel egyes
számban. Érzékelteti, hogy egységes, integrált szemlélet érvényesül, a tudomány egé
széről van szó. A tudomány feltérképezése ebből a szempontból valóban izgalmas, in
tellektuális kalandozásra csábít. Naivitásomban először a Földhöz készült atlaszokhoz
valamilyen szempontból hasonló térképrendszert, a tudományágak hálóját vártam, de
hamar kiderült számomra, hogy a szerzők valójában egy kisenciklopédia keretében ol
dották meg a feladatot. Ez a forma igen komoly hátrányokat okoz. A lexikografikus elren
dezés ugyanis a bevezetett nominális skála alapján sorbarendezi és aránylag könnyen
előkereshetővé teszi az egyes megnevezéseket, ugyanakkor észrevétlenül becsempé
szi a szemléletbe azt a téves hitet, hogy az egyes szaktudományok, tudományágak egy
faszerkezetű gráfnak megfelelően helyezkednek el a valóságban. Az általánosan alkal
mazott rendszerezés e problémájára jól rávilágít Varsics Zita: Osztályozási modellek -hierarchikus rendszerek (Iskolakultúra 95/ 10. 13-26. p.) című tanulmánya, ezért ennek
bővebb kifejtését mellőzöm.
Az enciklopédia az UNESCO 1973-ban közzétett javaslata alapján készült. E javaslat,
mely hivatalosan a Tudomány és Technika Nemzetközi Terminológiai Szabványa nevet
viseli, a tudomány faszerkezetű leírását tartalmazza. A fa szerkezete meglehetősen egy
szerű, a felsorolásból kiderül, hogy 24 tudományfőágat, 221 tudományágat és 1995 alágat különböztet meg. Tulajdonképpen ez Egyetemes Tizedes Osztályozás elvének a tu
domány területére korlátozott modernizálásának felvázolására vállalkozott e szabvány,
de jelenleg a részletes kidolgozás (pl. a keresztkapcsolatokat feltüntető hivatkozások)
még hiányzik belőle.
A Tudomány térképe kisenciklopédiája az első nemzeti kísérlet az UNESCO e szab
ványának részletesebb kidolgozására és e vállalkozás jellegénél fogva is számos buk
tatót rejt magában. Nyilvánvaló, hogy az UNESCO javaslathoz ragaszkodva annak min
den hibája szükségképpen megjelenik a kisenciklopédiában is. Az említett strukturális
problémán kívül ilyen például a „Műszaki tudományok” tudományfőágat áttekintve 29 tu
dományágat találhatunk. E felosztások meglehetősen önkényesnek tűnnek számomra,
hiszen például az irányítástechnika nem jelenik meg a tudományágak között semmilyen
néven sem, ugyanakkor a „méréstechnika” és a „műszertechnika” meglepő módon két
különböző tudományágként jelenik meg. Egy másik ilyen anomália, hogy az energetika
nem, csak a „villamos energetika" képez önálló tudományágat, ami szintén meglepő szá-
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momra, ha az energiafelhasználás összetételére gondolok. Az UNESCO ezen szab
ványa kicsit avíttnak tűnik számomra. Számos mérnöki kézikönyv jelent meg (pl. HÜTTE
- A mérnöki tudományok kézikönyve, Springer Verlag 1993.), melynek tudo
mányjegyzékében tallózva sokkal korszerűbb és korrektebb tudományfa állítható össze
a „Műszaki tudományokra”.
Az említett problémákkal együtt is óriási jelentősége van ezen úttörő vállalkozásnak,
mert korunkban a tudás atomizálódását ellensúlyozandóan ez a kisenciklopédia isme
retterjesztő szinten vállalkozik a tudomány egészének áttekintésére, ezért minden köny
vespolcra melegen ajánlom. Remélem, hogy e munka nem fejeződött be, lesz tovább
fejlesztése, amely a kezdeti vállalkozások velejáró hibáit kiküszöböli, és a szükséges vál
toztatásokkal korszerűsíti és javítja az UNESCO szabványát is.
Schranz András: A tudomány térképe. Bp. 1995. Keraban Kiadó.

FAT ALIN LÁSZLÓ
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Főiskolások könyvei
Több pedagógusképző intézmény kínálta
meg hallgatóit saját készítésű-szerkesztésű neveléstani szöveggyűjeménnyel. Az utóbbi évti
zededben felhalmozott szakmai értékek gaz
dag kínálatot nyújtottak a szerkesztőknek. Min
den bizonnyal ráismerni az adott intézmény sa
játos pedagógiai éthoszára a szövegválogatá
sok tartalomelemzésében.
A Mikszáth Kiadó és a Magyar Művelődési
Intézet gyűjteményének címe: Nevelés és társa
dalom. A népművelőképzésben alkalmazzák.
Bakacsiné Gulyás Mária jegyzi a szegedi Ju
hász Gyula Tanárképző szemelvénygyűjtemé
nyét: A nevelés társadalmi alapjait. A jászberé
nyi Tanítóképző Főiskola pedagógiai szövegygyűjteményét Fábiánná dr. Kocsis Lenke szer
kesztette Embert nevelni címmel. Sajátosnak
mondható, hogy a kötetekben véletlenül sincs
átfedés. Slágere ezek szennt nem volt az eltelt
évtized neveléselméleti munkáinak...

Cserkészek Dunaszerdahelyről
Lilium aurum. Érdemes megjegyezni a szép
elnevezést. Dunaszerdahelyen nyomnak köny
veket e jelben. A Katedra könyvek sorozata a
szlovákiai magyar cserkészeknek szánt olvas
mányok. Zsigmond Tibor Iskolatörténeti olvasó
könyve messze túlnő ezen, az egyékbént nem
lebecsülendő olvasói körön. Az ezeréves ma
gyar iskola ünnepére készített becses ajándék.
A szlovákiai magyar települések iskoláinak lajst
romát és rövid történetét találja az olvasó. Sze
melvényeket Komlóssy Ferenc 1896-ban ki
adott adattárából. Az iskolatörténeti adatokat a
települések rövid bemutatása kíséri Albártól Vásárútig. A szlovákiai magyar iskolázás drámai
esztendejében több mint megható mementó. A
kötetet általános áttekintés vezeti be, ahol az if
jú olvasó az iskolatörténet legfontosabb mozza
nataival ismerkedhet népszerű lerásban.
A sorozat másik kötetét József Attila-idézet
vezeti be: „Jó szóval oktasd, játszani is en
gedd...” A cikkgyűjtemény a legújabbkori szlo
vákiai magyar cserkészet dokumentumait tar
talmazza.
108

Módszertani írások, történeti
dokumentumok.
Adalékok a magyar ifjúsági mozgal
mak módszertanához.
Féi évszázad a gyerekekjavára
A magyar úttörőmozgalom 1996-ban (érde
kes egybeesésben a magyar iskola ezredéves
ünnepével) 50. születésnapját köszönti. Ellent
mondásos, bonyolult időszak mérlegét kell
megvonnia egyfelől a szélesebb nyilvánosság
előtt, másfelől saját műdödő közösségei számá
ra kell „használható” történelmi önképet, kollek
tív emlékezetet biztosítania. Ebből a kettős fel
adatból az következik, hogy ez a történelmi ön
kép nem tagadhatja el az olykor kemény kritikát
- önkritikát - (még a gyerekek elől sem), más
felől mégiscsak bizonyítani kell, hogy a mérleg
pozitív. 50 esztendő közösségi élményei alkotó
módon ivódtak be a nemzet, a mai nemzedékek
tudatába, ha úgy tetszik politikai szocializációjá
ba, ha úgy teszik, egészséges életmódról,
sportról alkotott képébe, tudománnyal, techni
kával, művészetekkel kialakított kapcsolatába.
A mérlegkészítés elsősorban a bázisszerve
zetek szintjének feldolgozására irányul. A gye
rekek összegyűjtik a közösségek településük
egykori úttörőinek visszamlékezéseit, szüleik,
nagyszüleik élményei alapján értékeljék: miért
volt jó - ha jó volt - az úttörőközösséghez tar
tozni. Az „induktív” alapon, a megélt élményekre
épülő közösségtörténetek halmazából rendező
dik igazán a szövetség története.
Kiindulópont a háború utáni „Valahol Európában”-szindróma. Az elpusztult, lerombolt or
szágban a gyerekek helyzete volt a legkiszolgáltatottabb. Éhezés, testet és lelket fenyegető ve
szélyek kora. Egy demokratikus tavasz jövőké
pe Európában. Az alapítók egyezséget kötöttek
arról, hogy az új gyermekmozgalom a „szabad
ság és a közösség eszményére épüljön”. Fon
tos elem a „hőskor" tradíciói közt az iskolán kí
vüli, területi szerveződés elve. Megkerülhetet
len a „nagy gyerekberuházások” jelképes jelen
tősége. Csillebérc, az Úttörővasút, az úttörtőházak, a megyei táborok, a maga módján még
Zánka is nem egyszerűen az ideológiai indoktrináció fellegvárai voltak, hanem a gyermektársa
dalom önmagában való integrációját is segítet
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ték. (Különös összehasonlítást kínál mai vilá
gunk gyermekintózmónytelensóge). Kimutatha
tóak esólyegyenlősítő és tehetséggondozó vá
laszok a mozgalom eseménytörténetében. (En
nek megfelelően a történelmi visszaaemlékezésben érdemes megszólítani azokat a sporto
lókat (pl. Nyilasi), művészeket (Rohmann Imre
stb.), akik úttörő-vetélkedőkön tűntek fel.
Nem idegen a feldolgozás szellemétől s a va
lóságtól sem az, ha kimutatjuk: az úttörőmozga
lom félévszázados története - a nagy „bűnbee
sések” mellett - legalább annyira a nagy alter
natíva-keresések története is. Folyamatos krea
tív-konstruktív válaszadási kísérletek a társadal
mi ellentmondásokra. (Pl. romantika-vita az öt
venes években - vö. Hárs László Titkos őrse; a
lakótelepi szerveződés 1957 után, az iskola de
mokratizálása, a diákönkormányzatok prototí
pusai, úttörőparlamentek a 70-es évek elején,
civiltársadalmi képződménnyé válás a 80-as
években, a pluralizmus vállalása a 90-es évek
ben.
Tárgyalás tárgya lehet néhány nagy érték fo
lyamattörténete: az úttörőmozgalom szerepe a
folklorizmus-mozgalmakban, mint a haza-értel
mezés egyik lehetséges módja, a vándortábo
rozás mint turizmus és honismeret egysége, a
népek megbékélésének gondolata a nemzetkö
zi kapcsolatrendszerben, az öntevékeny és tár
sadalmilag haszos tevékenységek (munka) és
közösség összefüggéseinek kérdése, a helyi
társadalomba ágyazódás problematikája. (Bizo
nyára itt is felsorolódnak jó és rossz válaszok.)
Mindenképpen elemzés tárgyát képezi a
buktatók történelmi sorozata: a túlpolitizáltság,
az intolerancia, az elitizálás, a konzervatív isko
lával való, más szempontból a gyermekkorosz
tály iránt jobbára érzéketlen transzmissziós tí
pusú ifjúsági mozgalommal való összefonódás
megannyi tapasztalata.
Napjaink úttörőmozgalma - a gyerekek civil
szervezeteinek legjelentősebbike - ezen ha
gyományok súlyával (és terhével) várja, hívja az
érdeklődőket, rokonszenvezőket, vitapartnere
ket a „barátságos harmadik évezredért" végzett
közösségi tevékenység során.

<t)

Fényes szelek
A nevezetes csángó népdalra írt Jankovich
Ferenc szöveg központi költői képe többszörö
sen is jelképpé vált. Manapság e szópár a szim
bolikus hívószó a népi kollégiumok mozgalma
újjáélesztésének, a köztársasági elnök pártfo
golta civil összefogás aktivizálódik annak érde

kében, hogy a tandíjas felsőoktatásból ne ma
radjanak ki, sőt műveltségükben, emberségük
ben gyarapodjanak a nemzet szegényebb sorsú
fiai.
Annak idején, 1968 diáklázadásoktól hangos
nyara-ősze után Jancsó Miklós, a népi kollégis
ták eredeti nemzedékének tagja filmet forgatott
e címen. 0 fogalmazta át a dalszöveg kedves
„szellőjét' vizet árasztó, hideget /is/ hozó széllé.
Annak idején sokan vitatták a filmet. A manipu
láció eszközévé váló, a manipuláló szerepet fel
vállaló ifjúsági mozgalmak jelképévé a NÉKOSz
emlékét nem szabad tenni! - vélték a kritikusok
- hiszen a népi kollégiumi mozgalmat is e fa
gyosra fónyesedő szelek fújták el. Nos, a „hol
napra megfordítani" énekelt világról készült film
forgatókönyvének eredeti szövegét - okulásul most adta ki a Pelikán kiadó. Bacsó Péternek a
rendezővel folytatott beszélgetései, életút-interjúja vezeti be a kötetet. Egy jelentős életút mely mindig összekapcsolódott az ifjúság sorskérdéseivel - mutatkozik be a beszélgetésben.
A középpontban a kulcsmű; Fényes szelek.

Drámapedagógusok
Bizonyára felértékelődnek a drámapedagó
gusok. Hiszen a dráma - a tánc kíséretében végre bekerült a NAT-ba! Furcsa fintora a sors
nak, s a főhatóság koordinációját „dicséri”, hogy
nem sokkal előtte vonták vissza ugyanott (egy
másik főosztályon) a drámatanári képesítés
megszerzésének jogát (drámajátókvezetőnek
nevezte idáig kis taktikával a szakmajegyzék).
November 17-én és 18-án nagyszabású szak
mai demonstrációra kerül sor a Marczibányi té
ren. A második napon a Magyar Drámapedagó
giai Társaság közgyűlése. Az alkalomra 10. szá
ma jelenik meg a Drámapedagógiai Magazin
nak.

Lélektől lélekig
Békéscsaba
a
helyszíne
a
művé
szetpedagógusok
szakmai
találkozójának.
Poszler György, Kányádi Sándor az előadók kö
zött. A művészetpedagógiai szakmai szerveze
tek tanácskoznak: „Benne vagyunk a NATban..." címmel. A művészeti nevelés integritásá
ért küzdők megnövekedett felelőssége a téma.

Egyesület alakult
1995. szeptember 27-én, 15 órára összejött
17 közoktatási szakértő a Magyar Pszichológiai
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Társaság, Budapest, Teréz k it 13. szám alatti
fszt-i előadótermében. A Művelődési és Közok
tatási Minisztérium által közelmúltban kineve
zett szakértőket Százdi Antal hívta össze azzal
a céllal, hogy ezen új szakmai feladatokkal felál
ló pedagógus gárda egyesületet alakítson a sa
ját szakmai fejlődése és érdekvédelmi képvise
lete érdekében, várva az ország minden listás
közoktatási szakértőjének mielőbbi csatlakozá
sát.
Az ülés napirendjéül:
- az előre kipostázott alapszabály végleges
formába öntését,
- a Közoktatási Szakértők Egyesületének
megalapítását,
- az egyesületi tisztségviselők megválasztá
sát határozták el.
Dr. Dékány Károly levezető elnök és az alap
szabály-tervezetet készítő Százdi Antal az ala
pító tagság véleménye, vitája, ill. egyetértése
alapján pontosították az alapszabály-tervezetet,
amely során az egyesület a következő célokat
tűzte ki és rögzítette az alapszabályba:
„Érvényre juttatni a közoktatási intézménye
ket igénybe vevők és a pedagógusok jogszabá
lyokban biztosított jogait; elősegíteni számukra
az eredményes nevelés és képzés feltételeit;
szükség esetén a nyilvánosság bevonásával in
tézkedéseket kezdeményezni a közoktatást
érintő jogszabálysértő döntések, a pedagógiai
humánumot nélkülöző óvodai, iskolai eljárások
megszüntetésére; a közoktatási szakértők mun
kájához megteremteni a szükséges szakmai és
infrastrukturális hátteret; igény szerint közvetlen
szakmai segítséget adni a közoktatási intézmé
nyek ellenőrzésében részt vevő szakértőknek;
képviselni a tagok érdekeit a megbízó miniszté
rium, az önkormányzatok, és a közoktatási in
tézmények felé; egységes szakértői eljárás ke
reteinek kidolgozásával biztosítani, hogy a
Nemzeti Alaptanterv szellemiségét tükröző, ob
jektív szakvélemények, pedagógiailag megala
pozott intézkedési javaslatok készüljenek; elő
segíteni a tagok korszerű szemléletének kiala
kulását, szakmai ismereteinek bővülését.”
A résztvevők megalakították a Közoktatási
Szakértők Egyesületét.
Levezető elnök egyesületi elnöknek javasolta
Dr. Mezei Gyulát, titkárnak Százdi Antalt, az Eti
kai bizottság elnökének Gaál Istvánnét, az El
lenőrző Bizottság elnökének Benedek Lászlónőt, s a tagság egybehangzó vélemény alapján
mmdnégyüket megválasztotta.
Levezető elnök kijelentette, hogy ezennel fel
állt a Közoktatási Szakértők Egyesületének vá
lasztott vezetői testülete.
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Dr. Mezei Gyula székfoglalójában megkö
szönte a bizalmat. Elmondta, hogy maga is
szakértő, továbbá a Budapesti Műszaki Egye
tem szakképzését vezeti, ahol a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium megbízásából szerve
zi a jövőben a szakértők képzését és tovább
képzését. Az MKM úgy tervezi, hogy az 5 éves
szakértői megbízatásokat vizsga meglétéhez
fogja kötni. Százdi Antal ezen egyesületalapító
gondolata időszerű és hasznos, köszönet illeti
érte.
A jelenlegi okatatáspolitikai változások növe
lik e listás szakértők szerepét. Megyei Pedagó
giai Intézetek ugyancsak szervezik saját szak
értői gárdájukat. Mindezek miatt jelentős szerep
vár egyesületünkre.
A szakértői jogállás nem tisztázott. Nem tisz
ta, hogy milyen munkafeltételekkel dolgozik a
szakértő, hogyan végzi a feladatot fő állása mel
lett, milyen díjazás illeti meg, ezt ki fizeti ha isko
la kéri fel, ha tanár kéri fel, ha szülő szorul segít
ségre stb.
Tartalmi és érdekvédelmi szempontból jelen
tős egyesületünk majdani munkája.
Szoros kapcsolatban kell lennünk az MKMel, partnerkapcsolatban a képző és továbbkép
ző intézményekkel. Meg kell szerveznünk a
szakértők informálásét stb. Munkabizottságok
alakítása vár ránk, hisz sokrétűek a feladatok,
országos és nagy létszámú a szakértői gárda.
Úgy érzi „új gárda” jött létre, sok kérdés tisztá
zatlan, mindehhez egyesületünk segítsége fon
tos.
Hívjuk az ország közoktatási szakértőit e kö
zös munkához. Jelentkezési lap kérhető: Százdi
Antaltól a 1214 Budapest, Krizantém utca 2.
III./9.

A szlovákiai Katedra Társaság
működésének alapelvei
Szlovákiai magyarságunk oktatásügye szá
mos problémával küzd. Ezek egyike az oktatás
ügyünk szakmai problémáinak kezelésére hiva
tott fórumok megszűnése. A Katedra Társaság
ezt az űrt kívánja betölteni. A Társaságban
mindazok a szervezetek, egyletek, mozgalmak,
szövetségek, iskolák képviseltetik magukat,
amelyek jellegüknél fogva közel állnak a szlová
kiai magyarok oktatási rendszeréhez, s ame
lyek véleménye segíthet oktatásügyünk gondja
inak megoldásában, de legalább mérséklésé
ben.
A Katedra Társaság szakmai szerv. Vélemé
nyével mindenekelőtt az egyes tantárgyak, illet
ve tantárgycsoportok oktatásának színvonala
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sabbá tételét kívánja segíteni, illetve a legfonto
sabb nevelési problémák megoldásához akar
hozzájárulni iskoláinkban. Iskoláink színvonala
sabbá tétele ugyanis a legfontosabb feltétele
versenyképességünknek. Kisebbségi iskola
ként is állniuk kell a szakmai versenyt a többség
gyakran kedvezményezett iskoláival.
A Katedra Társaság ezért összejövetelein:
1. Összegzi az egyes tantárgyak, illetve tan
tárgycsoportok oktatásának legfontosabb prob
lémáit, s ahol csak lehet, szakmai álláspontot
alakít ki az adott kérdésben.
2. Véleményével, tanácsaival segíti a Katedra
című lapot, s a lapban közzétett álláspontjaival
irányt mutat az egész szlovákiai magyar okta
tásügynek.
3. Véleményének, álláspontjainak hangot ad
a szlovákiai magyar pedagógustársadalom
szakmai összejövetelein.
A Katedra Társaságnak színvonalas s szak
szerű munkájával olyan szakmai tekintélyt kell
kivívnia, amely elengedhetetlen feltétele magyár oktatásügyünk önszerveződésének. Állít
sunk tehát magunk s mások elé olyan mércét,
amellyel Szlovákiában magyarként is lépést tu
dunk tartani rohanó korunkkal, s amely méltósá
got ad mindazoknak, akik meg kívánnak, s meg
is tudnak felelni neki.
A Katedra Társaság címe: LiLium Aurum
Nám. 1. mája 6. 92901 Dunajská Sreda

Miről ír a Közoktatás?
A Közoktatás a kárpátaljai pedagógusok, a
Kátrpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja.
Beregszászon jelenik meg, főszerkesztője Kovácsné Marton Erzsébet. A lap külseje, tipográ
fiája leginkább a mi Köznevelésünkre emléke
zetet. Jellegzetes vonása, hogy benne szóhoz
jutnak „anyaországi” szerzők is. így a legutóbbi
számot például dr. Sass Attila cikke vezeti be,
kecskeméti főiskolai tanár H. Tóth István Írásá
nak címe: Megújul-e kiejtéstanításunk?. Az Is
kolakultúra szerkesztői megtisztelésnek tekin
tik, hogy beregszászi kollégáink a folyóirat írá
sai közt tallózva találtak újrkaözlésre érdemesí
tett munkát: Reimann Jánosnak a matematika
tanításáról szőtt gondolatait. A kárpátaljai ma
gyar iskolák vezetői körében végzett felmérésről
Deák Ferenc cikke szól az 1995/2. számban. Mit
tart az iskola legfontosabb céljának - tette fel a
kérdést. A válaszból kitűnik, hogy a tudás át
adásának funkciója értékelődött fel, az általános
műveltségé. Háttérbe szorult a „világnézet alap
jainak lerakása” mint iskolafunkció, a tehetségá
polás, illetve a továbbtanulásra való felkészítés.

Az ideális iskolavezetés jellemzői a vizsgálat
szerint pedig a demokratikusság, a humanitás
és a szakmai képzettség.
Gazdag érzelemben és információkban meg
annyi olyan írás, mely a művészet, a népművé
szet, néphagyomány iskolai ápolásáról szól. Bagu Balázs Bátyúról a népismeret tantervét mu
tatja be, Prófusz Marianna a népművészetről és
a giccsről írt, Marton Erzsébet az ének-zene ok
tatásáról, fontos színt képvisel a drámapedagó
gia és a gyermekszínjáték a lapban. Megismer
kedhetünk a 800 fős kárpátaljai magyar cser
készcsapat életével. Igen fontos, jó hír olvasható az
ungvári Bodnár Mária nportjában, melynek címe:
„Balzsam a szívemre”. Idézzük bevezetőjét: „Az
Ungvári Közművelődési Szakiskola magyar osz
tályának diákjai elismert és közkedvelt tagai a me
gyeszékhelyen élő magyarság - és általában a me
gye - művelődési életének A felsőbb hatóság elis
merését pedig az bizonyítja, hogy tagozattá léptet
ték elő az anyanyelven tanuló magyar osztályokat.”
Ha „Az égi és ninivei hatalmak engedik - jó volna
hasonló jó híreket olvasni...

(t)

Dráma a NAT-ban
A drámapedagógusok gazdag szellemi mu
nícióval szerelik fel mindazokat, akik az új NATbéli tantárgy a „Tánc és dráma" tanítását terve
zik. A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiad
ta Jonathan Neelands Dráma a tanulás szolgá
latában című könyvét, Gavin Bolton A tanítási
dráma elmélete c. alapművét (ők az angol Child
Drama klasszikusai). Hasonlóképp kapható a
drámatanán képzés segédeszköze a Drámape
dagógiai olvasókönyv.

Vizuális nevelés
Az egri NAT-konferencián mutatták be a „mis
kolci műhely” néven elhíresült szakmai csoport
új könyvét. Utak a vizuális nevelésben - ez a
könyv címe, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Pedagógiai Intézet a kiadó. Rézművesné Nagy
Ildikó és Sándor Zsuzsa a szerzők. A kötetben
módszertani írások mellet újszellemű tanmene
tek és meggyőző illusztrációk is találhatók.

Mozgóképkultúra
Ez a címe annak a szöveggyűjteménynek,
amit az PSZM támogatásával adott ki az egri
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. A
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tragikusan, fiatalon elhúnyt Kakuk Jenő továbbá
Hauser Zoltán és Szilágyi Erzsébet jegyzik
szerkesztőként a testes kiadványt, melyben a
filmesztétika, a videó, a multimédia klasszikus
és legújabb szerzőinek munkásságában tekint
het be az a pedagógus, aki a Nemzeti Alaptan
terv egyik vadonatúj részműveltségi területét, a
„Mozgóképkultúra és médiaismeret” elnevezé
sűt kívánja tanítani.

Hasonló muníció kíván lenni az iskolapolgári
mozgalomban a Diákjogi Charta Magyarázatai
című kiadvány. Az önkéntes csatlakozásokra
számító normagyűjtemény egyes cikkeit jogász,
politológus, újságíró, pedagógus és diák értel
mezi, magyarázza. Továbbképzés, önképzés
számára is alkalmas olvasmányok, esetek talál
hatók a kötetben.

Diákjogok

Kézműves kisiskolások

Házirend(szer)váltás a szellemes címe az Is
kolapolgár Alapítvány és az Állampolgári Tanul
mányok Központja új kiadványának. Miksa La
jos baranyai házirendeket vizsgált 1988-ban,
majd 1993-ban. Változott-e az iskolai szabályok
iskola- és társadalomképe? A válasz nem hízel
gő. A tanulmányokat fiatal diákpolgárjogi harco
sok esettanulmányai kísérik.

A hírneves etyeki műhelyből két fontos peda
gógiai munka, módszertani kötet került ki.
Csókos Varga Györgyi könyvét a Calibra adta
ki. Címe: Festés-kötés.
Lakatos Lilla módszertani füzetének címe:
Termésbábok mindenkinek. Kiadó: Nemzeti
Tankönyvkiadó.
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Lapvég
*

Es itt vannak az új, magyarul beszélő csatornák, s adnak éjjel nappal orrba és
szájba. Érdekes a nyelvezetük. Olyan férfiassan friss. A bassza meg és a kibaszott
ez-meg-az percenként csapódik a néző felé. Ütnek és kefélnek minden második
percben a képernyőn, szinte nem is érdemes félrenézni, mert valami erotikusról
vagy erőszakosról azonnal lemaradsz. Akció- és horrorfilmek zuhognak az éjsza
kában, s ami meglepő, a délutánokban is. Gyermekeink tájékozottabbak lassan,
mint mi, tudják jól, ki és mi a gengszter és a zombi, milyen a perverz és leszbikus
kurvákkal dugni a selymek közt a hatalmas franciaágyakban, hogyan kell lerúgni a
másik fejét az utcán, elvágni a torkát, hogy akkor mulatságosan fröcskölődjék a
vér, az erőszakoskodó férfiakat tökön muszáj rúgni a gyönge gyermeklányoknak,
és főként időben kell legalább egy bilincset beszerezni, különben a nemi aktus
csak szánalmas és dilettantikus unalomba fullad. Elölről egyébként is unalmas és
szánalmas.
Nem, nem hiszem, hogy konzervatív lennék, csak hirtelen rám zuhant a kultúra.
Ez a szemétkultúra. Mert az, legjobb megnyilvánulásaiban is, szinte mindig az.
Szemét. Éppen azzal, hogy a végén, a végeken, e filmek legvégein, mindig győz
a főhős. De ez nem mindig az igazság győzelme, hanem a manipulációé.
A lélek, a tudat, a személyiség szinte mindig veszít. Ezért lett egyszerre nagyon
elegem ebből a jólszinkronizált nyugati kultúrából is. A gyilkos mindig eljön, pusztít,
a végén persze a főhősünk egy rettenetesen kétségbeesett, utolsó erőből kiküz
dött mozdulattal szarrá lövi, leveri, legrosszabb esetben meggyújtja, megdarálja.
És mi valahol érezzük, mi mezei nézők, akik nem bízunk ebben a hérosszá meg
emelő utolsó erőfeszítésünkben, hogy ellenünk hergelik ezekben a filmekben a
rossz ösztönöket. És sejteni kezdjük, hogy az így fölhergelődött leendő gyilkosok,
erőszakoskodók, kábítószer-kereskedők, halálosztók majd nem tudják, hogy hibá
kat kell elkövetniük, hogy le kell bukniuk, hogy meg kell halniuk, hogy egy ponton
nekünk kell majd az erősebbnek lennünk. Csak úgy jönnek, egyszerűen de mácsósan, ahogy látták a képernyőn, torkavérükbe fullasztják a tanyasi öregasszonyo
kat, halálba kínozzák a magányos öregembereket, elvágják az őket befogadó,
megetető papok torkát, megerőszakolják, megcsonkítják és kővel a nyakában víz
be dobják az utcán elkapott magányos lányokat, legfeljebb kirugdossák kurválkodni őket a dabasi út mellé. S a szuperzsaruk csak nem jönnek, mi meg csak nem
tudunk felmagasodni a feladathoz, ahogyan azt a filmekben látjuk. Undorodom at
tól, hogy azt sugallják naponta, hogy vagy hős, vagy gyilkos kell legyek, de benne
kell lennem valamilyen akcióban. Ki fog egyszer arra inspirálni végre, hogy ember
legyek, élő, gyenge és esendő? Hogy egy teljesen HBO-fordulattal éljek, mert rám
is hat ám a kőkeményen őszinte és életből ellesett szinkron-nyelv: az apátok fa
szát, hülye pondrók. Es - csocsi csajok és csávók, amúgy mindenki cumizhat. Me
gyek meghalni rútul, vagy én leszek a vérző homlokú hős, és közvetlenül a hullák
fölött minden kurvát a magamévá teszek. Ami végső soron egy és ugyanaz. Nem?
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Körmös
Egyik vasárnap délelőtt a rádió Gondolatjel című műsorában Csepeli
Györggyel beszélgetett a riporter egy nemrég befejeződött kutatásról,
amelyben a liberális és a konzervatív értékrend összetevőit, tartalmát
térképezték fel a magyar lakosság körében. A szociológiai vizsgálat ada
tainak feldolgozása még éppen csak elkezdődött, de már az első részeredmények alapján nyilvánvaló, hogy ezek a klasszikus eszmerend
szerek nem éppen tiszta formájukban élnek honfitársaink tudatában. Mi
tagadás, családi és politikai szocializációnk nem erről szólt, nem ezek
nek az értékeknek mentén polarizálódott az elmúlt évtizedekben.
A szociálpszichológus által diagnosztizált legmarkánsabb értékdisz
krepancia az, hogy hazai tájainkon még a legvadabb liberálisok is
egyenlőségelvűek. Azt gondolom, nem emiatt kell most keseregnünk. A
mai Magyarországon igen nagyok az egyenlőtlenségek, s bármily sokan
vannak - a kutatás szerint - az egyenlőségelvűek, szándékaik mégsem
formálódnak politikai akarattá. Sőt!
A társadalmi különbségek növekedése az oktatási rendszer kettésza
kadásához vezethet, létrejöhetnek külön a szegények és külön a gazda
gok iskolái. Persze ma még kevés a méregdrága magániskola, de ég és
föld a különbség a gazdag és a szegény önkormányzatok iskolái között,
és a törésvonalak az intézményeken belül is egyre nagyobbak. Rendre
ugyanazok a gyerekek járnak a - most már szinte kivétel nélkül - pénzes
iskolai plusz nyelvórákra, informatikára, sportkörre, iskolai kirándulások
ra, múzeumokra, színházlátogatásokra, akik naponta több száz forintot
költenek junk foodra a gyorséttermekben, azok pedig, akik a menzai
ebédet sem tudják befizetni, nagy ívben elkerülik ezeket a helyeket nyilván „kulturális érdeklődés” híján.
így ma már néhány alapítványon kívül szinte kizárólag a vad vagy ke
vésbé vad, liberális vagy konzervatív, vagy egyszerűen csak embersé
ges pedagógusok próbálnak pályázatokkal, segélykérelmekkel, akár
egyéni áldozatvállalással is tompítani a különbségeken. Mert igaz
ugyan, hogy az adófizetők pénzéből működtetett önkormányzati isko
lákban papíron minden gyerek számára azonos esélyt biztosítanak a
kultúra elsajátításához, de ez csak a mesében van így, meg talán a
pártok programjában.

