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TÁRSADALMI METSZET

Havas Gábor

VADKELET

B aranyában vagyunk, a Zselic vidékén. Rozoga lovaskocsi ka
paszkodik fölfelé a m eredek domboldalon. A kocsin üres tejeskan
nák zörögnek, a bakon két zömök fiatalem ber, a lkatra  egyform ák, 
egyébként azonban szöges ellentétei egymásnak. Az egyik szőke, 
kék szemű, arcát hatalm as szakáll keretezi, fején szíjjal m egkötött 
barna posztókalap. M inden pillanatban feltárulkozni kész, gyerm eki 
nyíltsággal tekint a világba. Izgága, széles m ozdulatokkal, indu lat
telt hangon magyaráz, be nem  áll a szája.

Széki Gábor 1956-ban született B ihar megyében, a rom án határszélen. 
A pja rugonfalvi székely volt, a háború a la tt katonáskodott, m ajd a csendőrség
nél szolgált. A háború u tán  az a h ír járta , hogy jóvátételként fia ta l székely 
férfiakat visznek ki a Szovjetunióba kényszerm unkára. Idős Széki m egijedt, 
és számos társához hasonlóan átszökött a határon. így kerü lt össze a felesé
gével, egy berettyószentm ártoni 15 holdas parasztgazda lányával. N incstelen 
földönfutókként kezdték közös életüket. A férfi üres kézzel jö tt át, az asszony 
apjátó l csak egy parányi telket kaptak. E rre húzták fel a hevenyészett, zsúp
tetős vályogházat. Részért já rtak  kaszálni, aratni, harm ados földet vállaltak. 
Később vettek egy holdat, m ajd ú jabb  három  és felet, de az ötvenes évek szo
rításában  nem tudtak kivergődni a nyomorúságból. Idős Széki tü re lm ét vesz
te tte , fölment Pestre, és beállt dolgozni az építőiparba. Az asszony az ötvenes 
évek végén a kevéske földdel belépett a tsz-be, de az egyik zárszám adáskor, 
am ikor megint alig osztottak valam it, neki is végképp elege le tt az otthoni, 
családfő nélküli életből, és úgy döntött, hogy az egyik rokon segítségével az 
egész családot fölköltözteti Érdre. Érden hosszú évekig egy á ta lak íto tt istálló
ban  laktak, a telken kívül ennyire te lt a szentm ártoni összes vagyonuk á rá 
ból. A fölköltözés u tán az asszony rövid ideigi gyári b etan íto tt m unkával 
próbálkozott, de képtelen volt teljesíteni a normát, és végül elm ent takarítónő
nek a Kelenföldi pályaudvar restijébe. „Akárhogy igyekeztem, m indig szana
szét gurultak a csapágygolyók, a két asszony meg szidott, m int a bokrot, m ert 
hárm an  voltunk közös teljesítm énybérben.” Az apa 1981-ben halt meg, előt
te  hosszú éveken át gyakorlatilag keresőképtelen, súlyos beteg volt.

Gábor úgy indult neki az életnek, hogy megteszi a következő logikus lé
pést azon az úton, amelyen a paraszti létből az agglomerációs m unkáséletfor
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m a felé a családja elindult. Az általános iskola u tán  víz- és gázszerelő tan u 
lónak  jelentkezett. A m ásodik tanév  vége felé azonban robbant a bomba. Kide
rü lt, hogy Gábor hetek  óta csak ügy tesz, m in tha elm enne az iskolába, és a 
tan ítás i időt a szom szédék padlásán tölti. Az igazgató h ívatta  a mamát, és 
közölte, hogy a gyerek ki van rúgva. A m ama utolsó szalm aszálként egy m un
kahelyi főnök révén kínálkozó protekcióba p róbált volna kapaszkodni, hogy 
fia  ott m aradhasson az iskolában, de Gábor hisztérikusan elu tasíto tta ezt a le
hetőséget. A következő évben udvarolni kezdett egy kislánynak, és az ő ked
v éé rt beiratkozott a gim názium  esti tagozatára. Ez sem ta rto tt sokáig, m ert 
fertőző m ájgyulladással hetekre kórházba került, és u tána m ár nem volt ked
ve az újabb nekirugaszkodáshoz. Ekkor az egyik haverja  elcsalta üveges tanu
lónak  egy érdi maszekhoz, ahol hosszabb ideig dolgozott, de a szakvizsgát vé
gül ebből a szakm ából sem te tte  le. M egint továbbállt, ezúttal a tanács költ
ségvetési üzeméhez, be tan íto tt ácsnak. S végül a bevonulásig sem magasabb 
iskolai végzettséget tanúsító  papírra, sem kom olyabb szaktudásra nem sikerült 
sze rt tennie.

Kamaszkori bukdácsolásait még valam ennyire ellensúlyozhatta a család 
tám ogató háttere. 18 éves sem volt, am ikor szülői tám ogatással m ár felépült a 
s a já t  családi háza Érden. És am ikor a katonaság u tán  korábbi kudarcai elől 
m enekülve m egpróbált egészen új irányba elindulni, m egint a család segítette. 
H úga és sógora e lad ta  a maga házát, hogy megvehesse az övét. Az így szer
ze tt 300 000 forintos tőkével vágott neki G ábor a gazdálkodásnak. Először egy 
távolabbi rokonával szövetkezve Abán vásárolt földet, de egy év küszködé
sének mindössze annyi eredm énye lett, hogy az induló tőke jelentősen meg
csappant. Gábor m egin t a „kiugrást” kereste, így keveredett el megfogyatko
zo tt pénzével egy apróhirdetés nyomán Kisdombosra. A nyúltenyésztéstől a 
tehéntartásig  ú jabb  m egalapozatlan próbálkozások következtek, újabb és 
ú jab b  anyagi veszteségek kíséretében. A nyulak megdöglöttek, négy állami 
tám ogatással vásárolt, m ajd elkótyavetyélt tehenén 120 000 forintnyi adósság 
g y ű lt össze. G azdálkodásában a kilábalásra esélyt adó minőségi fordulat csak 
nem  akart bekövetkezni.

A m ásik  sötét bőrű, sötét szemű, fekete hajú, lassú mozgású, 
kevés beszédű. Foga között szűri a szót, tek in tetét leszegi, m intha 
nem m erne tá rsa  szemébe nézni.

Juhász László 1953-ban született a Békés megyei Gádoroson. Szülei 
nincstelen szegényem berek. Laci 16 éves korában m ár a közeli kendergyár áz- 
ta tó jában  dolgozott segédm unkásként. Aztán rabsickodásba keveredett, és pár 
hónapra lecsukták. Szabadulása u tán egy ism erősétől hallotta, hogy errefelé, 
a Zselicség eldugottabb falvaiban annyiért lehet házat venni, am ennyiért ott, 
az Alföldön egy disznóólát sem. Menekülni ak art a bün tete tt előélet szégye
nétől, elindult h á t az ism eretlen tá jra , ahol előéletét nem ism erte senki. 
15 000-ért vásárolt egy rozzant, régi parasztházat Zadányban, és elszegődött 
a vasúthoz pályam unkásnak. Lakásától távol eső m unkahelyekre já rt dolgoz
ni, hajnalban indult, késő este é rt haza, a ház rendbe hozására nem m aradt 
se kedv, se idő, se energia. A m unkájával járó  vándorlásai során ismerkedett 
m eg a feleségével egy innen 50 kilom éterre fekvő faluban, összeházasodtak,
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odaköltözött anélkül, hogy a zadányi házat föladta volna. Jól tette, m ert alig 
egy évet éltek együtt. Nem sokkal a gyerek születése u tán  útjaik  szétváltak. 
A fiú az asszonynál m aradt, Laci azóta is fizeti a gyerek tartást. V isszatért Za- 
dányba, és beállt az erdészetbe favágónak.

A m eredek kaptató alaposan próbára teszi a szekérbe fogott 
öreg gebéket, zihálva, prüszkölve feszülnek neki a tehernek az 
agyagos, girbegurba földúton. Utasaik, ahogy visszanéznek, még 
látják  a völgyben meghúzódó, kereszt alakú  kis fa lu t: a XVIII. szá
zad végén épült, repedezett homlokzatú, életveszélyessé nyilváníto tt 
és használaton kívül helyezett templom tornyát, a domb tövébe te
lepített juhhodályt és a szemközti domboldalon a m egm aradt prés
házakat, a lebontottak törm elékeit, az elhanyagolt, pusztulófélben 
lévő szőlőket.

Dombos egykori körjegyzőségi, m a tanácsi székhelyközség. 1971-ben a 
távlati településfejlesztési koncepció előírásai a lapján ennek ellenére a „sze
repkör nélküli” kategóriába sorolták. Azóta m egszüntették az általános isko
láját, az ehhez kapcsolódó körzeti kollégiumot, és a 12 kilom éterre fekvő 
Szentandráshoz csatolták a tsz-ét. Most éppen az orvosát akarják  elvinni. Az 
értelmiség elköltözött, a tanácselnök is Szentandrásról já r  ki. A tanács, hogy 
törpevízm üvet építhessen (a boltba m űanyag zacskóban hozták az ivóvizet, m ert 
a község kútjainak vize erősen nitrátos), m agánosoknak eladta az üresen m a
rad t iskolát és a Jeszenszky grófok egykori k ú riá já t, a  későbbi kollégium- 
épületet. A kúria új tulajdonosa állítólag panziót ak a rt létesíteni benne m agá
nyos öregek számára, meg is alakíto tta a G erotthon GM K-t, de aztán nem  ka
pott hitelt a felújításra és az átalakítási m unkálatokra, s m a m ár csak néhány 
falm aradvány meredezik az évszázados fáik lom bkoronái a latt, a kétholdas 
parkban: a bontási anyagból a többszörösét lehet k iáru ln i a nevetségesen ala
csony vételárnak. A tanács volt az első vásárló, m ert h iába szűnt meg az isko
la, a kollégium, a gyerekek csak nem akarnak elfogyni a körzetből, és véget 
kellett vetni annak az áldatlan  állapotnak, hogy m ég az óvodások is á tjá rnak  
a zsúfolt iskolabusszal a még zsúfoltabb óvodába, az 5 kilom éterre fekvő Nyá- 
rasm entére. Kihasználva h á t az aprófalvak irányába fújdogáló enyhébb szele
ket, a tanács most irdatlan  m ennyiségű társadalm i m unkával és a visszavásá
ro lt téglákból óvodát létesít. Igaz, sokkal drágább és szűkösebb lesz, m intha 
az egykori iskola- vagy kollégiumépületből alakíto tták  volna ki, de ki h itte  
volna néhány évvel ezelőtt, hogy itt m ég szabad és érdem es lesz bárm it is lé
tesíteni.

A körzethez még két község és néhány településroncs tartozik. A Sziget
várt K aposvárral összekötő országúiról leágazó bekötőút a dombok közötti 7— 
8 kilométeres kanyargás u tán  kétfelé ágazik, jobb felé Dombosra visz az út, 
bal felé pedig egy újabb ipszilon alakú elágazáshoz. Az ipszilon egyik szára 
Harasztoson, a másik Zadányban végződik. Ezekben a községekben aztán nem 
csak iskola és tsz nincs, hanem  törpevízm ű és óvoda sem. Pedig a körzeten 
belül Zadányban van a legtöbb fiatal és messze a legtöbb gyerek. Nekik az
tán  édesmindegy, hogy a nagyjából egyforma távolságban fekvő Nyárasm en- 
tére  vagy Dombosra kell-e naponta háromnegyed ó rá t buszozni. (Ennyi időbe 
telik, amíg a busz az összes fa lu t sorra járva  elviszi őket Nyárasm entére.)
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A szekér tovább araszolgat komótosan fölfelé. Éppen most zö- 
työg el az ú t szélére állíto tt kőkereszt előtt. A keresztről letekintő 
Krisztus nemes egyszerűsége, a táj arányaihoz tökéletesen hozzási
muló em beri léptéke a h ajdan  volt sváb kőfaragó m ester m unkáját 
dicséri. Ezen a vidéken egy-egy útkanyarban, a dom boldalra föl
szaladó ösvények bukkanóinál sokfelé állíto ttak  ilyen kereszteket, 
hogy tövüknél rövid időre m egpihenhessenek a lovukat, tehenüket 
vásárra  hajtó, az erdőre fáért szekerező vagy a fö ld jükre igyekvő 
sváb parasztok. Ezek a keresztek m értéket adtak a távolságnak és 
röpke kitárulkozási lehetőséget a test önsanyargató igája a la tt nyö
gő léleknek.

A dombcxsi körzet m egm aradt házai, nagy téglaistállói, gazdasági udvarai 
a polgárosuló sváb parasztkultúra em lékét idézik, hiszen itt 1945 óta nem 
ép ü lt jóform án semmi. Ami van, azt a term észeti adottságokhoz maxim álisan 
alkalm azkodó, elm élyült üzemiességgel kim unkált gazdálkodási rend eredm é
nyéből a két háború között ép ítették  föl e falvak akkori lakói. Egy-egy kíno
san  rendben ta r to tt  porta a fe lú jíto tt kerítéssel elárulja a körzetben m aroknyi
ra  fogyatkozott ivadékaik lakhelyét. M intha véletlenül felejtődtek volna itt, 
ebben a leépülő, kaotikussá változott világban, ahol az ő portájukon  kívül m ár 
sem m i sincs a helyén. Az egyensúly — a .megmerevedett társadalm i struk tú ra 
nyom ása alatt lé tre jö tt egyensúly, de mégiscsak egyensúly — megbomlása 
valam ikor 1940 tá ján  kezdődött. A m ikor az idelátogató agitátorok a népi né
m etek történelm i elhivatottságáról kezdtek szónokolni, s hogy az ideológiát 
vonzóbbá tegyék, nem  fukarkodtak az ígéretekkel sem: ú jabb holdakat helyez
tek  kilátásba a szűk határú  települések parányi birtokain kínlódó, földéhes 
parasztoknak, jól fizető hadi m egrendeléseket kínáltak a környék iparosai
nak. Am ikor a Volksbund-szervezés kapcsán Harasztoson egymás torkának 
u g ro ttak  a teljesen elném etesedett horvátok és a volksbundpárti németek, s 
lévén hogy házassági kapcsolatok sokasága szövődött m ár közöttük, sógor a só
gorénak, vő az apósénak, nász a nászénak. Am ikor Z adányban a falu olasz 
téglása ráförm edt a m agyar k isbíróra, hogy ez ném et község, itt tessék a ki
dobolt h irdetm ényt ném etül „közzétenni” . Am ikor Domboson a m agyar érzel
m ű svábok kiszúrták  a gazdakörben agitáló volksbundos előadó u tcán  hagyott 
biciklijének gum iját.

És folytatódott akkor, am ikor 1945 u tán  a dombosi térségben is végigsö
p ö rt a történelm i igazságszolgáltatás szele, válogatás nélkül m agával sodorva 
azokat is, akik elkövették a trag ika i vétséget, és azokat is, akik nem. Az év
századok óta itt  élő, a dombos tá jja l tartó s szövetségre lépő és a szövetséget 
szívósan paraszti törekvéseik szolgálatába állító svábok leszárm azottainak 
többsége egyik napról a m ásikra elhagyni kényszerült a m egélhetését biztosító 
földet. Annál is inkább, m ert m áshol is radikális igazságosztó, rendterem tő sze
lek fújdogáltak, és kellett a hely az onnan elüldözötteknek vagy a csak saját 
jószántukból m enekülőknek. A frissen földhöz ju tta to tt környékbeli cselédek és 
az  ország távolabbi pontjairól ideirány íto tt vagy a lehetőségek h írére  m aguk
tó l idesereglett nincstelenek m ellett a betelepülők m ásik nagy csoportját a 
„trianoni határokon” túlról szárm azó családok alkották. Ezek a csalá
dok az idekerülésüket megelőző évtizedekben is többször érezhették a sa
já t  bőrükön a ra jtu k  kívül álló, ám  kikerülhetetlen  és kivédhetetlen  történelm i
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егбк szorítását. Nem változott lakóhelyük, életform ájuk, értékrendszerük. V ál
tozatlan és lankadatlan erőfeszítéssel m egtettek m indent, ami sorsuk a lak ítá 
sában tőlük függött. És mégis egy — történelm i mércével m érve — rövid pe
rióduson belül többször változott az állam polgárságuk, az állam forma, a po
litikai rendszer s benne helyük és megítélésük. Voltak uralkodó többség és 
m egvetett kisebbség, teljes jogú állam polgár és jogaitól m egfosztott hontalan, 
„nemzetalkotó erő” és kollektív bűnösséggel vádolt hazaáruló népcsoport. E n
nek megfelelően változtak boldogulási esélyeik, rövid és hosszú távú lehető
ségeik. Л felvidékiek esetében ezekre a kivédhetetlen viszontagságokra te tte  
fel a koronát a m egfellebbezhetetlen kényszeráttelepítés. Az Erdélyből és ju 
goszláv területről érkező családok m aguk választották a m enekülés ú tját. Talán 
éppen azért, hogy megpróbáljanak cselekvő részesei lenni sorsuk alakításának, 
hogy a külső kényszerek szorításából kitörjenek. De az ismerős közegből k i
szakadva, gyökértelenné válva, nincstelenül, hosszú hónapokig teljes létbizony
talanságban őrlődve-hányódva erre  nem sok valóságos esélyük m aradt. A k i
szolgáltatott helyzet m iatt túlságosan nagy szerep ju to tt a véletleneknek, túl 
gyakran kerültek kegyetlen — a jövő kiszám íthatatlan fordulatai m iatt fel
m érhetetlen következményű — döntéskényszerek elé. Honnan is tudhatták  
volna, hogy mi vár rájuk, ha a dombosi körzetbe költöznek?

Bandukolnak tovább a kivénhedt gebék a szekérrel, rázkód
nak, zörögnek az üres tejeskannák, odébbcsúsznak a melléjük do
bott jókora kenyerek, és előbukkan a községi könyvtárból frissen 
kölcsönzött könyv: A híres Vadnyugat — 220 fotóval, 10 rajzos té r 
képpel. A borítón retten thete tlen  cowboyok vágtatnak tüzes p ari
pákon, miközben félig hátrafordulva lankadatlanul tüzelnek w in
chesterjeikből és coltjaikból a füstgomolyon átsejlő üldözőkre. A 
szekér körül azonban m inden csendes, a tá j idilli nyugalm at áraszt, 
legfeljebb halk kolompszó vagy egy-egy lem aradt bárány bégetése 
töri meg a csendet, ö re g  juhász tereli lefelé a b irkanyájat a ho- 
dályhoz. A hatalmas kiterjedésű, füves dom boldalakat a tsz hosz- 
szú évek óta birkalegelőnek használja.

Ezen a vidéken a téeszítésig a paraszti gazdálkodás a szarvasm arhatar
tásra  épült. Ennek rendelődött alá minden. Már rég megépültek a hatalm as 
téglaistállók és pajták, amikor a gazdák még alacsony m ennyezetű vályogház
ban laktak. A rossz, agyagos föld gabonából keveset adott, de a csapadékos 
időjárás segítségével dús és tápláló zöldtakarm ány term ett. A ré t- és legelő
szükséglet határozta meg a gabonavetés nagyságát és nem fordítva. A szovjet 
típusú kolhozosításnak itt végképp nem volt racionális indoka. Központilag 
megszabott tervszámok írták elő, hogy a terület hány százalékára kell gabo
nát vetni, a táblásítással tönkretették a gazdák által korábban gondosan k a r
b an tarto tt vízelvezető árkokat, ezért a m egm aradt ré teket és legelőket is el
lepte a nád és a sás. A tsz-ek első éveiben otthon csak egy tehenet volt szabad 
tartan i, kihasználatlanul álltak a két háború között m ajd minden portához 
m egépült „istálló- és pajtaköltem ények”, miközben a közösbe vitt m arhák 
szükségistállókban zsúfolódtak össze. A helyi gazdákból le tt tsz-elnökök — 
b ár próbálták menteni, ami m enthető — kénytelenek voltak hathatósan köz
reműködni a hagyományos termelési s truk tú ra  teljes szétzúzásában. De a ké
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sőbbiekben m ár e rre  sem voltak elég jók. A kor és a központi szabályozás 
szelleme az irán y ítás megkönnyítése érdekében újabb és ú jabb összevonáso
kat kívánt, és a nagyszabású szervezeti változások végrehajtására szívfájda
lom nélkül hajlandó, „helyi érdekektől független”, politikailag megbízható, 
ugyanakkor m agasabb iskolázottságú, korszerű szemléletű, technokrata veze
tőket. A kezdeti évek helybeli elnökei sérte tten  kivonultak a közéletből és 
ham arosan a térségből is. Szívós háztájizással összegyűjtötték a tőkét, na
gyobb, urbanizáltabb településekre költöztek, s ma építőipari brigádvezetőként 
várják  a nyugdíjat. A körzetösszevonással lé tre jö tt közös tsz-ének a járási 
központból ide irány íto tt új elnökét csendes közutálat és dacos ellenállás fo
gadta. Mindez nem  zavarta  őt abban, hogy a hatvanas évek középen a szabá
lyozók változásához igazodva végképp felszámolja a szarvasm arhatartást és 
az akkoriban tám ogato tt birkatenyésztésre álljon át. A körzet lakói idegen
kedve fogadták a b irkákat, nemigen akad t senki, aki hajlandó le tt volna ju 
hászkodásra adni a fejét. A tsz h irdetése szabolcsi juhászokat csalogatott ide, 
akik az otthoni nyomorúságos életviszonyok elől m enekülve hajlandónak m u
tatkoztak családostul áttelepülni Baranyába. A tsz-nek nem jelentett prob
lémát, hogy lakásról gondoskodjék szám ukra, hiszen a 45 u tán i kataklizm át á t
vészelő és a vészterhes idők elm últával visszaköltöző sváb gazdacsaládok szinte 
egységesen a m enekülés ú tjá t választották az egész körzetben. Intenzív ház
tájizást fo ly tattak , de csak azért, hogy minél gyorsabban előterem tsék a tőkét 
az „urbanizáltabb v ilágba” költözéshez, ahova szakm unkástanulónak vagy kö
zépiskolába követkén t előreküldték gyerm ekeiket. Mire m egépítették vagy 
m egvásárolták a szentlőrinci, szigetvári, pécsi házat, addigra gyerekeik is 
megszerezték a nem  paraszti boldoguláshoz szükséges képzettséget. Mindez 
óriási erőfeszítéseket és a körzetben lévő vagyon szükségszerű, előre bekal
kulált elkótyavetyélését feltételezte. Nevetségesen olvcsón voltak kénytelenek 
eladni itteni ingatlan jaikat, és nagyon drágán ju to ttak  a városi, nagyközségi 
telekhez, házhoz. A „filléres” ingatlanokból ju to tt a tsz-nek bőven. És ju to tt 
másoknak is. A juhászok nyom vonalát követve tengődő szabolcsi rokonok, 
ismerősök kerekedtek  fel és indultak családjukkal együtt ú tnak  szerencsét pró
bálni. Volt, aki favágónak szegődött, m ert az erdészet hajlandó volt ingyen á t
költöztetni, és szolgálati lakást is b iztosíto tt az erdők között meghúzódó és 
így hozzá tartozó egykori uradalm i puszták valam elyikén, és cserébe csak egy
éves kötelező szogálatot kívánt. (Ha valaki még az egy évet se b írta ki, te r
mészetesen meg kellett térítenie a költözés költségeit.) A hajdani cselédlaká
sokban m eghúzódva azután össze tu d ták  rakosgatni a pénzt, hogy házat ve
gyenek és leköltözhessenek a környék valam elyik aprófalujába. Annál is in
kább, m ert az isten há ta  mögötti erdei telepeken az élet nyom asztóan sivár, de 
pénzt költeni nem  nagyon lehet. V oltak, akiknek hasonló meggondolásokból 
és hasonló felté telekkel Biedermann báró  egykori m ajorjába, a közeli állami 
gazdaság tehenészeti telepére vezetett az ú tjuk. És volt olyan is, akinek a 
szabolcsi ingóságból, ingatlanból annyi összejött, hogy azonnal sa já t portát tu 
dott venni. Ki így, ki úgy, csapatostól jö ttek  a szabolcsiak, egész rokonsági 
rendszerek települtek  át, és vetették  m eg lábukat a Zselicségben. Voltak közü
lük, akik ap ránkén t lebontották a házhoz tartozó gazdasági épületeket, de né
melyikük, ha m ár a portával hozzájutott a hatalm as istállóhoz, nekifogott te 
heneket tartan i.
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A kocsi beér az erdőbe, Laci leugrik a  bakról, és feldobálja a 
tsz teherautójáról lepotyogott farönköket. M inden sietség nélkül 
visszamászik, és rág y ú jt egy cigarettára. Még egy rövid, de annál 
meredekebb emelkedő, és megérkeznek Kisdombosra. Az utolsó fa
csoport mögül hajdani parasztporta bukkan elő. Nyeregtetős, ala
csony, jórészt vályogból épült lakóház és m ögötte a  föléje magaso
dó, téglából épült, hatalm as gazdasági épület az istállóval és a paj
tával. A nyitott, félig leszakadt ajtón á t belátni a pajtába : benne 
m éternyi vastagon odaszáradt, m egkem ényedett trágya, most m ár 
csak csákánnyal lehetne megbontani. Az előző tulajdonos néhány 
évvel ezelőtt b irkákat ta rto tt itt. Oldalt az egykori nyári konyha 
tetejéről hiányoznak a cserepek, a roggyant, korhad t tetőszerkezet 
előrebillen, bárm elyik pillanatban leszakadhat, akárcsak a repede
zett, kifele dőlő falak. A sivár, törmelékekkel, szétszórt kacatokkal 
teli udvaron szegényes göncök száradnak, az egyik sarokban kor
had t szekérm aradványok, szétrohadt ajtó- és ablakkeretek. A 
szekér megáll, Laci ráérősen lepakolja a fele te jeskannát. A házból 
dauerolt hajú, csinos fiatalasszony jön k i az udvarra , odamegy a 
kocsihoz, és csípős megjegyzések kíséretében leemel két kenyeret.

— Na, rátok aztán nem lehet mondani, hogy elkapkodjátok a 
dolgokat.

Kovács Erzsébet 1960-ban született Somogycsicsón. A pja erdélyi cigány 
napszámosok írástudatlan gyermeke. 12 éves korában m aga is gazdacselédként 
kezdte „felnőtt életét” Vargyason. A háború alatt a család ú tnak  indult, és 
meg sem állt Pécsig. Erzsi apja még nem volt 15 éves, am ikor elszegődött a bá
nyához. Aztán megnősült, egy cselédlányt vett feleségül, és elköltözött a lány 
családjához a déli határszélen fekvő, eldugott uradalm i m ajor cselédházába. 
A későbbiekben pusztáról pusztára vándoroltak — volt tehenész, zsákoló, fo- 
gatos —, mindig cselédlakásokban laktak, és hét év a la tt négy gyerekük szü
letett. Életkörülményeik nem  sokat változtak, noha kezdetben m agánbirto
kosok, később pedig — az állam osítás u tán  — állami gazdaságok voltak a m un
kaadói. Az egyik ilyen uradalm i pusztából lett állami telepen ism erkedett meg 
a második feleségével, aki somogyi napszámosok gyerm ekeként a jobb meg
élhetés u tán  kutatva keveredett el a baranyai pusztára. Kovács az új asszony 
kedvéért otthagyta a régit, de életform ája nem sokat változott. Jobb m unka 
u tán  kajtatva vagy pillanatnyi kényszerek hatására továbbra is sűrűn vál
toztatták  m unka- és lakóhelyüket. Kovács egy időre v isszatért a bánya kötelé
kébe, majd volt tehenész, favágó, rakodómunkás, téglagyári m unkás, köz
ségi pásztor, tsz-fogatos. Közben m egjártak jó1 néhány baranyai, somogyi, tol
nai községet, laktak külterü leti szolgálati lakásban, pásztorházban, albérletben, 
és hét év alatt született h a t gyerekük. 1971-ben aztán a dombosi körzet roha
mosan csökkenő telekárai nekik is m egadták az első sa já t tu lajdonú ház le
hetőségét. Újságban bukkantak  rá az apróhirdetésre, és részletre meg is vásá
rolták a Pécsre költöző sváb tulajdonostól a zadányi házat. Erzsi m ár innen 
já r t  az általános iskolai kollégium ba Dombosra. A tanárok az iskola és a kol
légium rossz szellemeként ta rto tták  számon, m ert hiába volt jófejű, hetedikben- 
nyolcadikban m ár sokkal jobban érdekelték a 'f iú k , m int a tanulás, és így 
„bomlasztóan hatott a közösségre”. Alig m últ 15 éves, am ikor beleszeretett
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Fenyvesi Jancsiba, a szentandrási tsz-nél dolgozó segédm unkás gyerekbe. Jan 
csi e ljárt udvarolni Kovácsékhoz, ahol kezdetben a szülők is rokonszenvvel 
fogadták. De am ikor kiderült, hogy Erzsi teherbe esett, a papa éktelen haragra 
gerjedt. K ijelentette, hogy ehhez a sem m irekellőhöz soha nem lesz hajlandó 
hozzáadni a lányát, akkor m ár inkább az ő jó ismerőse, a Nagy Pisti, aki szin
tén  sűrűn já rt hozzájuk vendégségbe, és szemmel láthatóan nagyon tetszett 
neki Erzsi. Igaz, hogy tíz évvel idősebb Erzsinél, igaz, hogy Erzsinek egyetlen 
porcikája sem kívánja, de hivatásos vezetői jogosítványa van, és biztosabb ke
nyeret adhat, m int ez az éhenkórász, semmihez sem értő  Jancsi. Meg ne lássa 
itt  többet, m ert furkósbottal zavarja ki a házból. Erzsi csakazértis megtartotta 
a gyereket, és titokban továbbra is találkozott Jancsival. Am ikor a lányuk meg
született, Jancsi készséggel vállalta az apaságot (azóta is lelkiismeretesen fizeti 
a gyerektartást), és még egy kísérletet tett, hogy m egbékítse Erzsi apját. Bú
csúkor kiment Zadányba, de az öreg Kovács hajlítha ta tlan  m aradt. Jancsi az 
eszméletlenségig leitta  magát, és félájultan fetrengve, okádva vett végső búcsút 
a faluszéli árokparton Erzsitől. Erzsi apja akaratának  engedelmeskedve pár 
hónap múlva hozzám ent Nagy Pistihez, és a lányával együtt elköltözött Kor- 
csányba. A házasságból újabb gyerek — ezúttal fiú — született, de Erzsi a két 
gyerekkel egy év m úlva otthagyta férjét, és visszatért, a zadányi szülői ház
ba. Juhász Lacit régebbről ism erte, most, m indketten tú l egy sikertelen házas
ságon, összeálltak. Közben Erzsi ap já t súlyos mozgásszervi betegségek m iatt 
48 évesen leszázalékolták. A család a nehéz anyagi helyzetben úgy döntött, hogy 
eladja a zadányi házat és elköltözik a Somogycsicsótól egy kilom éterre fekvő 
tsz-m ajorba, ahol m ár éltek valam ikor (ott született Erzsi), és ahol az ismerős 
telepvezető hajlandó szolgálati lakást biztosítani szám ukra. Erzsiék is velük 
m entek : az ottani tehenészetben jobban lehet keresni, és helyben van a m un
ka, ráadásul Laci zadányi házának az eladásával ők is szert tehettek egy kis 
pénzre.

Lepergett három  év, a tehenészetben hellyel-közzel m egtanulták, hogyan 
kell fejni, takarm ányozni, tehenet gondozni. A kkoriban jelen t meg a rendelet 
a háztáji tehéntartás tám ogatásáról: aki vállalja, hogy négy évig hajlandó ta r 
tan i a tehenet, részletre is m egvásárolhatja, és m inden évben m eghatározott 
összegű állami tám ogatást is kap utána. Erzsiék úgy gondolták, meg kellene 
próbálni. Eleget dolgoztak m ár bérm unkásként a tsz teheneivel, m iért ne le
hetnének most a m aguk u rai?  Igen ám, de hogy? A hajdan i uradalm i pusztá
kon a család ta rth a to tt saját tehenet, ebben a tsz-m ajorban erre  most nem 
volt lehetőség. Kapóra jö tt egy másik rendelet: sorvadó falukörzetekben a 
legalább fél éve üresen álló ház m egvásárlásához a tanács határozata alapján 
az OTP kam atm entes kölcsönt biztosíthat. Erzsiék akkor értesültek erről, am i
k o r elmentek egy távoli rokont m eglátogatni Zadányba. N em 'sokat teketóriáz
tak , körülnéztek a dombosi körzetben, és a szomszédos Harasztoson találtak is 
egy évek óta lakatlan, kissé elhanyagolt, de jó minőségű téglaházat. A negy
venes évek elején ép ítette a falu  akkori kovácsa, am ikor m ár a lakóházak is 
csak égetett téglából épültek. Igaz, a gazdasági épületben csak kis hely ju to tt 
az istállónak, a többi kellett a m űhelynek, de Laci úgy látta, hogy kis átala
kítással jól lehet m ajd használni a maszek tehenészkedéshez. így kerültek 
vissza Erzsiék a dombosi körzetbe. V ettek négy tehenet, és tele voltak te r
vekkel: Erzsi elmegy Szigetvárra, a cipőgyárba dolgozni, Laci „önálló gazda’’
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lesz, csak a tehenekkel foglalkozik, átalak ítják  a gazdasági épületet, m egna
gyobbítják az istállót, fejőgépet vesznek, tíz tehénre fe lfu tta tják  az állományt, 
és akkor m ajd Erzsi is otthagyja a gyári m unkát. A tervekből nem  valósult 
meg semmi. A következő tavaszon nagyon korán elfogyott a takarm ány, pénz 
sem volt, Laci nem tudott m it adni a teheneknek, és átpasszolta őkeí Széki 
G ábornak Kisdombosra. Az ezt követő hónapokban egy bontási vállalkozónál 
dolgozott. Kutakat, présházakat, pincéket, istállókat bontottak, m indent, am i
re a m unkaadó rá tu d ta  tenni a kezét. M árpedig sok m indenre rá  tudta, m ert 
a k iáru lt építőanyagokból busás haszonra te tt szert. Lacinak viszont m inden
napra nem  ju to tt m unka, vékonyan csörgedezett a pénz, és hogy nagyobb ösz- 
szeghez jusson, lebontotta és eladta a vállalkozónak a saját istálló ját is, majd 
beállt a tsz építőbrigádjába culágernek.

Am ikor a  következő év elején egy falugyűlésen m egpendítették, hogy a 
tsz hajlandó lenne erre  vállalkozó embereknek kedvező feltételekkel tehene
ket kiadni, Laci fogta a fejét: i t t  a nagyszerű alkalom, hogy kellő tapasztala
tokkal felvértezve, tőke nélkül is ú jra  lehessen kezdeni a tehén ta rtást, de 
nincs hová vinni a m arhákat. Szerencsére Széki G ábor fölajánlotta, hogy jö j
jenek fel Kisdombosra, o tt van egy üresen álló ház és istálló, potom pénzért 
kibérelhetik  a m ásutt élő tulajdonostól.

Laci végzett a kannák lepakolásával, Gábor továbbindul a sze
kérrel. Kunyhószerű vályogház m ellett halad el, udvarán  Valószí- 
nűtlenül sovány, pergam entbőrű, fájdalm as tekintetű , öreg ci
gányasszony guggol pipával a  kezében. Szakadt blúza alól kilátszik 
aszott melle, nagy titkok tudójaként bólogat. M intha India vala
melyik éhezés sújto tta vidékéről csöppent volna ide. N yitott tenye
ré t kéricsélő m ozdulattal G ábor, felé nyújtja, de aztán, m int aki 
tudja, hogy úgyis hiába, rálegyint. Egy szétvert ház m egm aradt 
homlokfala bukkan elő, az elkorhadt, üveg nélküli, félig nyito tt ab
lakkerettel, aztán csak elgazosodott, hajdanvolt házakra emlékezte
tő udvarok, m ajd egy újabb épületm aradvány: it t  körben állnak 
a falak, csak a te tő t és a gerendákat em elték le róluk. Belsejét föl
verte az em berm agasságúra nőtt, sűrű növényzet. Még egy leszakadt 
tetejű, düledező fatákolm ány: a régi csordakút teteje, és m áris ott 
vagyunk a valam ikori hegyi falucska túlsó végén. Gábor egy meg
lepően jó állapotbari lévő, szép boltíves tornácú ház elé kanyaro
dik, leszáll a bakról, és kifogja a lovakat.

A rossz, agyagos földű, dimbes-domtoos Zselicben a falvak eleinte a völ
gyekbe települtek, ahol közelebb volt a víz, kicsivel többet adott a föld, és 
valam ivel nagyobb terü letet lehete tt művelés alá fogni. De aztán a földhiány 
k irajzásra késztette az embereket, fö lhajto tta őket a laposabb, szétterülő dom
bokra, ahol az erdők kiirtásával 15—30 házból álló törpefalvak keletkeztek, 
így jö tt lé tre  Kisdombos is. I tt m ég kem ényebb küzdelm et kellett folytatni a 
term észettel a megélhetésért. Kevesebbet adott a föld, még m eredekebbek vol
tak a „partok”, még nehezebb a  szántás, az aratás. A gondokon a közösség 
erejével igyekeztek enyhíteni, összesegítettek, közös csordakutat csináltak, 
közm unkában bakhátasra töltötték fel az u takat, hogy esős időben is lehessen 
ra jtuk  j á r n i ..  . Amikor aztán a svábok kitelepítése, az ötvenes évek paraszt-
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és a hatvanas, hetvenes évek településpolitikája felbom lasztotta ezeket a 
közösségeket és szétszórta tagjaikat, tá j és em ber kiegyensúlyozott kapcsolata 
is végérvényesen megszűnt. I tt  a civilizáció áldásaiból éppen hogy csak csur- 
rant-cseppent valam i, és így nem  ellensúlyozhatta a megszűnt közösségi szer
vezőerőket. K övesútként a nagyobb völgyi falvak is csak zsákutcában végző
dő bekötőutat kaptak, ha  kaptak  és am ikor kaptak. A korábbi településközi 
kapcsolatok által k irajzo tt, m indent m indennel összekötő földutak a belső te rü 
leteken továbbra is földutak m aradtak. De a trak to rok  m ár m indenhova el
ju to ttak , és a m élyen földbe süllyedő keréknyom ok kátyúi bizonyos időszakok
ban já rh a ta tlan n á  te tték  ezeket az u takat. A dom bháti falvakból, aki még ott 
volt és tudott, igyekezett m inél gyorsabban odébbállni. Csak az m arad t ott, és 
az m ent oda, akinek nem  volt más választása. Aztán az összevont tsz-ek távoli 
központjai m ár a trak to ro k a t sem tarto tták  érdem esnek elküldeni ezekre a 
távoli dombokra, és egyre nagyobb terü le tek  m aradtak  parlagon. A dom bháti 
falvak kicserélődött és erősen m egfogyatkozott népességükkel településroncs
kén t vegetáltak tovább, környezetük elvadult, és a több évszázados emberi 
jelenlét nyomai kezdtek eltűnni. A nnak a néhány em bernek, aki o tt élt, m ár 
nem  volt ereje a sa já t po rtá ján  tú lra  tekinteni. A cowboy-rom antika ebből is 
táplálkozik. Itt tényleg a  vadnyugat földfoglaló telepesének érezheti m agát az 
ember. Azzal a nem  elhanyagolható körülm énnyel, hogy míg a vadnyugati 
telepest a civilizáció m ajdani m egterem tésének rem énye lelkesíthette, addig 
i t t  egy letűnő em beri civilizáció utolsó m aradványai adják a sokkal kevésbé 
lelkesítő díszletet. Vadkelet.

G ábor elballag a m aga eszkábálta karám ig, onnan m ár belátni 
a m eredeken leszaladó domboldalt. A hatalm as kiterjedésű legelő 
alsó csücskében legelésző tehenek parányi pontoknak látszanak. Gá
bor tölcsért form ál a kezéből, és leku rjan t Jánosnak, a cigány csor
dásnak, hogy hajtson föl itatn i, m ajd fejét vakarva egy pillanatra 
eltűnődik, hogy m itévő is legyen, aztán sietős léptekkel, m in t aki
nek m inden perc drága, elindul a ház felé. A kopár udvaron egy 
szem pulykakakas sétál dölyfösen, a küszöbön lesántult malac he- 
verész kutyam ódra, a konyhában egy bárány  álldogál, de Ilona, 
Gábor élettársa leginkább pávákat szeretne, m ert azok olyan szé
pek.

Bakó Ilona 1949-ben született Balatonlellén. Nyolcadikos volt, am ikor kő
m űves apja hosszú betegeskedés u tán  rákban  meghalt. Ilona elkezdte a gim
názium ot, de a család nehéz anyagi helyzete m iatt ki kellett m aradnia. Anyja 
szakácsnőként csak nyáron ju to tt m unkához az üdülőben; és nem  is m indig 
tudo tt dolgozni, m ert többször k iú ju lt a tüdőbaja. Ilona 16 éves korában a 
húgával együtt fölm ent dolgozni Pestre, m ajd 18 éves korában férjhez m ent 
egy bogiári szobafestőhöz. Bogláron házat építettek, közben lányuk, m ajd fiuk 
született. A férfi nyaran ta  a Belkereskedelm i Kölcsönzőnél dolgozott, és télen 
6 sem  nagyon ju to tt m unkához. Ezért a bogiári házat eladták. É rdre költöztek, 
és ott építettek egy m ásikat. Ilona egy ktsz-hez kerü lt irodai m unkára. Üjabb 
és újabb tanfolyam okat (bérelszámolói, könyvelői, sztk-ügyintézői) végeztettek 
el vele. A férjével, aki bogaras, háklis, szüntelenül morgolódó, rossz term é
szetű em ber volt, nagyon rosszul jö tt ki. Állandóan szekálta a gyerekeket, és
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Ilona végül is elvált tőle. A gyerekeken megosztoztak, a lány az anyjával, a 
fiú az apjával m aradt. Eladták a házat, Ilonának 150 000 ju to tt az árából. V ett 
egy telket, és épített rá  egy egyszobás vityillót. Amíg az új lakás épült, az ép
pen katonáskodó Gábor házában albérleteskedtek. így jö tt létre az ismeretség, 
majd az élettársi kapcsolat. Ilona később a lánya unszolására, aki szégyellte 
a „kis v ity illó t”, jelentős összegű kölcsönökből és Gábor hathatós segítségével 
nagyobb házat em eltetett a telekre. A kölcsönt 25 év alatt törleszti le, havi 
1000 forintos részletekben.

Nem sokkal az új ház felépülése u tán  Gábor lecsalta magához Ilonát Kis- 
dombosra. Gábor ügyeket intéz, takarm ány  u tán  szaladgál, vásárokra já r, így 
az otthoni m unka nagyobbik része — főként a fejés — Ilonára m arad, noha m ár 
a kezdet kezdetén kiderült, hogy allergiás a tehenekre, és állandóan bedagad 
tőlük a keze.

Jó negyedórába is beletelik, m ire az első tehén felbukkan a 
karám  m ellett a dom btetőn. Aztán szép sorjában előballag a többi 
tizenkilenc is. Odagyűlnek az üres vályú köré, várják a vizet. Hiá
ba, más itt az élet, m int odabenn a tsz-istállóban.

A szentandrási tsz, ahova a dombosi körzet az utolsó egyesítések óta ta r 
tozik, hosszú ideje passzív, defenzív gazdasági stratégiát folytat, nem  ellensú
lyozni próbálja a kedvezőtlen adottságokat, hanem  a besorolásból igyekszik 
tőkét kovácsolni s  minél több állami tám ogatást, kedvezményt, kegyes jó indu
latot „k isírn i”. Ennek megfelelően a vezetésben is fordított kiválasztás érvé
nyesül, ambíció nélküli, rezignált, egykedvű figurák töltik be a vezető poszto
kat, akik. ahogy esik, úgy puffan alapon intézik a dolgokat. Fásultság, nem 
törődömség uralkodik minden vonalon. A tehénkihelyezés sem racionális gaz
dasági kalkuláció alapján jö tt létre, hanem  a véletlenek összejátszása és külső 
kihívások nyomán.

A közeli, nagy hírű  állami gazdaság évek óta helyez ki teheneket az érdek
szférájába tartozó településekre. Kidolgoztak egy m indkét fél szám ára előnyös 
konstrukciót, amelyet azután a gyakorlatban is sikerült viszonylag olajozottan 
m űködtetni. A kedvező tapasztalatokon felbuzdulva tapogatódzni kedztek: 
nem lehetne-e kiterjeszteni ezt a vállalkozási form át a környéknek a gazdaság 
területén kívül eső községeire is? így ju to ttak  el a dombosi körzet falugyűlé
sére, ahol a körzet lakóinak is felk ínálták  a kihelyezés lehetőségét. Ebben az 
időben történ t, hogy az évek óta csak vegetáló, állandó m érleghiánnyal küsz
ködő szentandrási tsz-szel a megyei felettesek közbenjárására együttm űködési 
szerződést kötött a megye egyik legjobb, legdinam ikusabban fejlődő, Szent- 
andrástól mintegy 80—100 kilom éterre fekvő, országos hírű tsz-e, am ely ko
rábban m ár jó néhány hasonló szerződést kötött szerte a megyében. Az így ki
alakuló paternalista viszonyrendszer egyrészt nagyszerű lehetőséget biztosít az 
eleve erősebb tsz gazdasági hatalm ának és presztízsének növelésére, m ásrészt 
kiskapukat nyit a bonyolult szabályozók útvesztőjében, és a gyengébb pozíció
jú partnereknek nyújto tt kölcsön segítségével lehetővé teszi az egyébként holt 
tőkeként heverő tartalékalap m egm ozgatását. A sikeres tsz a kölcsön fejében 
ellenőrzése alá vonja a partnereket, beleszól a gazdálkodásukba. Ha beavat
kozása netán  sikerrel jár, és a nyereség az előre m eghatározott szint fölé 
emelkedik, a többlethaszon fele is őt illeti meg.
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Alig száradt m eg a tin ta  a szentandrásiakkal kötött szerződésen, am ikor a 
patronáló tsz elnöke — értesülvén a közeli állam i gazdaság tehénkihelyezési 
szándékairól — k ije len te tte : nem szabad megengedni, hogy az állam i szektor 
befurakodjék a szövetkezeti érdekszférába ! Így aztán a szentandrási tsz, am ely
nek magától soha nem  ju to tt volna eszébe ilyesmi, lekoppintotta az állam i gaz
daság konstrukcióját, és megszervezte a sa já t tehenei kihelyezését. A vezetők
nek be kellett lá tn iuk , hogy csak nyerhetnek az ügyön. A nagyüzemi tehén
ta rtá sra  m indenütt rossz idők járnak, h á t m ég ebben a csikorgó gépezetű tsz- 
ben! A kihelyezéssel m egszabadulhatnak a tehénállom ány gyengébbik részé
től, és az ezzel já ró  veszteséget á th áríth a tják  a vállalkozókra. A nagyüzemi fel
árnak és a „kedvezőtlen adottságú tsz” besorolásért járó  állami tám ogatásnak 
köszönhetően a kihelyezett tehenektől lefe jt m inden egyes liter tejen  két fo
rin t tiszta hasznuk van  úgy, hogy sem m iféle kockázatot nem kell vállalniuk, 
m eet az összes kockázat a vállalkozót terheli. Jó  áron túladhatnak a leggyen
gébb minőségű takarm ányon  is, m ert teljes önellátásra egyik vállalkozó sem 
képes. A kérdés csak az volt, lesz-e elég vállalkozó. Lett.

A dombosi körzetben a 45 utáni kitelepítés, az agrár- és településpolitika 
egym ást erősítő hatása  nyom án jelentős társadalm i átrendeződés m ent végbe. 
A körzetből részben távozni kényszerültek, részben elemi érdekeiket felism erve 
és kulturális tőkéjüket kam atoztatva önszántukból elköltöztek a zömmel b ir
tokos paraszti sorból származó őslakosok, és helyükbe mind nagyobb szám ban 
érkeztek a hajdani nincstelen agrárpro le tariátus leszárm azottainak tekinthető  
falusi szegények. A körzetben élők nagyobbik felét m ár 1975-ben is olyanok 
te tték  ki, akiknek a szülei uradalm i cselédek voltak, és szép számmal voltak 
jelen más, tradicionálisan  szegény falusi csoportok képviselői is. A puszta tény, 
hogy éppen ebben a körzetben telepedtek le, tanúsította, hogy a pzüleiktól 
örökölt szegénységből nem  tudtak kitörni, hiszen ide, ebbe a sorvadó, pusztuló 
világba csak az költözött, akinek végképp nem  volt más lehetősége. Azóta em
berek jöttek-m entek, a körzet lélekszáma tovább zsugorodott, de ez a körül
m ény m it sem változ ta to tt azon a tényen, hogy az éppen itt élők javarészt sze
gény, nehezen boldoguló emberek, akiknek a szükséges termelési tapasztalat, 
m unkákultúra és tőke hiányában nem igen sikerül előbbre lépniük. Igaz, a 
80-as évek elejére a vállalkozásszerűen űzött, erősen piacorientált háztáji 
gazdálkodás m odellje ide is „legyűrűzött”, és sokakat stratégiaváltásra készte
tett.

A hetvenes évek közepén még úgy tűn t, hogy a sokfelől beköltöző szegény- 
családok gyerm ekeinek életét szüleikhez hasonlóan a bérm unkásként végzett 
szakképzetlen nehéz fizikai m unka és az ehhez társuló bérm unkás helyzet és 
a ttitű d  fogja m eghatározni. A vállalkozási modell azonban új, autonóm abb lét 
ígéretével kecsegtető perspektívákat csillantott fel előttük. Ebben a szituáció
ban kiderültek a sorvadó terület előnyei a tőkével és tradicionális szakérte
lemmel nem rendelkező szegények szám ára: „k isa já títható” parlagföldek, olcsó 
vagy ingyen megszerezhető gazdasági épületek, „senkiföldje” kaszálók és le
gelők . . .  Persze a hátrányok  is : m indenekelőtt az, hogy a bérm unkás és vál
lalkozói szerep m áshol hatékony összeegyeztetésére itt  nagyon kevés a lehető
ség. Ez csak a h írm ondóként m egm aradt b irtokos paraszti szárm azásúaknak 
(svábok, felvidékiek) sikerülhetett az erős rokonsági együttműködés, a meg
szerzett szakképzettség és pozíciók segítségével.
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A nyolcvanas évek elejétől ennek ellenére olyanok is „vállalkozási” terve
ket kezdtek szövögetni, akiknek ez a 7—8 évvel azelőtti helyzetben eszébe sem 
ju tha to tt volna. Mivel a szakképzetlen szegényeknek a m unkaviszony m elletti 
lassú és óvatos fe lfu tta tásra  gyakorlatilag nem volt esélyük, a viszonylagos li
beralizálódással (megszűnt a vállalati munkaviszony kényszere) a teljes masze- 
kosodás alternatívája került előtérbe. Annál is inkább, m ert szabadulást jelen
tett a szakképzetlen m unkakörökben különösen nyomasztó „bérrabszolgaság
tól”. Persze tőke és hozzáértés nélkül az „elmaszekosodás” rendkívül ingatag 
alapokon nyugodott, és nagyon el kellett rugaszkodni a valóságtól, hogy hinni 
lehessen benne. Minél kisebb volt a siker tényleges reménye, annál nagyobb 
szükség volt önáltató ideológiákra. Így fogalm azódtak meg „am erikai álmok 
sorvadó falu m ódra”. A cowboy-romantika gyökerei részben innen is táp lá l
koznak. Ha a külsőségek emlékeztetnek az am erikai pionírokra, inkább elhi
hető, hogy a semmiből valami lesz, itt, az elhagyott vadkeleti végeken.

E rre az alaphelyzetre épült rá  a tehénkihelyezés, méghozzá egy olyan pil
lanatban, am ikor az „amerikai á lm okat” m ár erősen kikezdte a valóság. Egye
sek felhagytak az álmok szövögetésével, szám ot vetettek a realitásokkal, és 
bele sem fogtak az önálló gazdálkodásba. Mások az átlagnál valam ivel m aga
sabb szintről indulva az ésszerű kalkuláció alap jára  helyezkedtek, és józan 
óvatossággal, az elgaloppírozás veszélyét elkerülve stabilizálódni tudtak. Akik 
viszont m egm aradtak az álmodozás világában, a tönk szélére jutottak.

A kihelyezés konstrukciója akarva-akaraitlan rendkívül szűk határok közé 
szorította a potenciális jelentkezők körét. Csak annak adtak tehenet, akinek 
nem volt munkaviszonya, vagy hajlandó volt azt megszüntetni, m ert ennyi te 
hén ellátása egész em bert kíván. Ez a feltétel óhatatlanul kiszűrte m indazokat, 
akik a kettős stratég iá t s a stabil állást nem akarták  egy ilyen bizonytalan 
vállalkozás kedvéért kockáztatni. A konstrukció legvonzóbb sajátossága az 
volt, hogy a dologba minden tőke nélkül vagy m inim ális saját befektetéssel is 
bele lehete tt vágni. Viszont éppen ezért az első perctől kezdve annak a veszé
lye fenyegetett, hogy a gyors eladósodás túlzott kiszolgáltatottságot eredm é
nyez a tsz^szel szemben. Ezt a veszélyt kizárólag a csőd szélén tántorgók, illetve 
a hozzájuk hasonló társadalmi hátterű , de még csak a tervezgetés stádium á
nál tartó  vállalkozó-jelöltek voltak hajlandók vállalni. A körzet m agukra 
valamit is adó lakói még a látszatát is igyekeztek elkerülni annak, hogy ilyen 
nagyságú megelőlegezett tőke „könyöradom ányára” szükségük lehet. Aki ko
molyan és m egfontoltan akar vállalkozni, az a sa já t erejére épít, és nem megy 
bele ilyen bizonytalan, kiszolgáltatottságot eredményező helyzetekbe. A konst
rukció a minél több tehén vállalása irányába ha jto tta  a jelentkezőket. M ár
pedig a józan gazda nem  zsúfol össze kis helyre sok tehenet, és még kevésbé 
hajlandó egy ilyen bizonytalan jövőjű térségben, ahol az ingatlanok ára  nap
ról napra csökken, istállóépítésbe fogni. Azt is nagyon jól tudja, hogy mivel 
já r az adott körülm ények között ennyi állat ellátása, s m ár csak azért is ő rü lt
ségnek tekinti az egész elképzelést. Végül a körzetben m indenkinek m egvan a 
véleménye a tsz-ről, és csak az lép vele bárm ilyen egyezségre, ak it a szükség 
rászorít. Így tehénvállaló azokból lett, akiknél álom és valóság messze estek 
egymástól és vagy valamilyen értelem ben kényszerhelyzetben voltak.

Olyan, az ország legkülönbözőbb vidékeiről idevetődött, hányatott előéle
tű, eleve gyökértelen vagy gyökereiktől végérvényesen elszakadt emberekből, 
akik szám ára az életform a szilárd tradíciókon alapuló szerves kibontása és
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továbbfejlesztése nem  adato tt meg. Többségük mindezeken túl a tradicionális 
szegénység olyan te rh e it cipeli magával, am elyektől csaknem lehetetlen meg
szabadulni. A m indenfajta  stabilitást nélkülöző gyerekkor, a gyakran változó, 
de m indig szegényes életviszonyok, a szülők iskolázatlansága, a m arginális tá r
sadalm i helyzet és az ezt tudatosító élm ények kitörölhetetlen nyom ot hagytak 
személyiségükön, m eghatározzák m entalitásukat, m agatartásukat. U gyanakkor 
igen erőeen dolgozik bennük a változtatni akarás vágya, valam ilyen módon ki 
szeretnének töm i az eddigi életkeretekből. Vágyak és rendelkezésre álló esz
közök így szüntelen ellentm ondásba kerülnek egymással. Nem véletlen, hogy 
a tehénvállalók eddigi é le tú tjá t nagy nekibuzdulások és éles törések jellemzik. 
Nem véletlen, hogy szüntelenül vibráló feszültség árad belőlük. És nem  vélet
len, hogy a vágyak és realitások között tátongó szakadékot a nekilóduló fan
tázia irreális álom terveivel próbálják kitölteni. Az eszközök hiánya m ia tt eset
lenül és hebehurgyán fognak hozzá mindenhez, de hozzáfognak. Nekilátnak, 
de m inden pillanatban beleütköznek sa já t lehetőségeik korlátaiba, és ettől el- 
kedvetlenedek. Többek között ez az állandóan jelenlévő furcsa kettősség ad 
különös ízt a velük és körülöttük történő eseményeknek.

Komikus m inden lépésük és m inden m ozdulatuk: m ert eszköz és megvaló
sítandó szándék szinte soha sincsenek összhangban egymással. Teátrális moz
dulatokkal pattog tatják  az ostort, de a tehenek ügyet sem vetnek rá ; cowboy- 
kalapot hordanak, de fellépésük nem határozott és férfias, hanem  gyerm ete
gen hisztérikus; a tsz-szel szemben meg akarják  védeni sűrűn m egsérte tt ér
dekeiket, de az érdekérvényesítés legelemibb módozataival sincsenek tisztá
ban ; miközben azt hiszik, hogy az érdekeiket védik, csak rontanak a saját 
helyzetükön. De bárm ilyen komikusán is hatnak  a diszfunkcionális m egnyilvá
nulások, az esetlen nekifeszülés nagyot akaró  heroizmusa mégis torokszorító. 
M ert komoly tétje van a dolognak. M ert többszörösen a bőrükre megy a játék. 
Nem csak gazdasági vállalkozás ez, nem  csak anyagilag lehet m egbukni. A te
hénvállalók egy szám ukra új, eddig m eg nem  élt emberi minőséget is keres
nek. Félig ösztönös, tétova m ozdulataikkal a nagyobb emberi méltóság, egy 
teljesebbnek gondolt életform a felé tapogatóznak. Szabadulni akarnak  eddigi 
kiszolgáltatottságuktól, autonóm ia-igény m unkál bennük. Ezért nem  csak hu
m orforrás a mégoly esetlenül tálalt cow boy-rom antika sem. M ert ezek a gyak
ran  lötyögő, nem igazán testre szabott rekvizítum ok is arról tanúskodnak, 
hogy e vállalkozók kétségbeesetten keresik az önbecsüléshez a fogódzókat, és 
eközben ködösen földereng előttük egy vad, de előítéletm entes világ képe, 
ahol tiszta lappal lehet indulni.

De nem lehet. A tsz-nél legtöbbjük nyilvántartó lapján az adósságok gyor
san halmozódnak, a hozzáértés és a megfelelő m unkakultúra hiánya nap mint 
nap megbosszulja m agát. A tehenek kevés te je t adnak, nem fognak borjút; a 
helvz.pt ha nem is m indenkinek egyform án, de — napról napra aggasztóbb.

Gábor dühösen ront ki a házból, szidja a „koszos cigányt”, aki 
egykedvűen álldogál bo tjára tám aszkodva a szomjas tehenek mö
gött, és eszébe sem ju t vizet húzni. „Csak cigány ne volna a vilá
gon!” Mi a szentséges úristennek fizeti, ha még ennyit se csinál 
meg m agától! Pedig nagyon jól tudja, hogy elromlott a búvárszi
vattyú, és nincs mese, húzni kell a vizet, akárm ilyen rohadt mély is 
az a kút. ö  bezzeg, amilyen jó m arha, hozott neki egy üveg bort
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lentről a faluból, de most aztán lesheti, hogy m ikor kapja meg. 
„Én is inkább tenyésztenék kanárikat, azoknak nem  kell vizet húz
ni.”

Janiból nem vált ki különösebb érzelm eket G ábor háborgása, 
szakadt pulóverébe törli izzadó homlokát, résnyire összehúzott 
szemmel, elcsigázott tek in tettel nézi a hadonászó Gábort, aztán mégis 
nekiindul. Ahogy furcsán vonszolja m agát előre a k ú t felé, sovány, 
borostás, kortálan arcán m intha valam i mosolyféle is átfutna, de 
szólni nem szól egy árva szót sem. Odalép a kútkerékhez, és m éla- 
búsan hajtan i kezdi, lassan, egyenletesen, m intha az idő kerekét 
hajtaná. Gábor kiemeli a fölérkező vödröt, és a vályúba önti a vi
zet. — Te, Jan i — m ondja m egnyehülten —, délután, amíg mi fe
jünk, a kocsival kihordhatnád a trágyát a cirokföldre. Már akkora 
hegy van ott, az istálló mögött, hogy eltakarja  a napot. — Legalább 
nem lesz olyan melegünk — jegyzi meg Jani, és ú jra  megtörli izza
dó homlokát. De a svájcisapkát az istennek se venné le a fejéről.

Bogdán János 1963-ban született Domboson. Apja még az Irtáspuszta felé 
eső erdei teknővájó telepen lá tta  meg a napvilágot. V alam it konyíto tt is a tek 
nőváj áshoz, de sok haszna m ár nem  volt belőle. Am ikor megnősült, sikerült 
csordásnak szegődnie az egyik közeli faluba, és így beköltözhetett a községi 
pásztorházba. A következő évben aztán továbbállt egy faluval, m ert ott több 
m arha já rt ki a legelőre, és több volt a pásztorpénz. Így vándoroltak faluról fa
lura, egy-két évnél hosszabb ideig nem m aradtak sehol, hol a falunak volt ba
ja velük, hol nekik a faluval. Csak a hatvanas évek elején állapodtak meg 
Domboson, ahol sikerült m egkaparintaniuk egy kert nélküli, düledező zsellér
házat. A papa olykor elszegődött a tsz-hez vagy az erdészetbe, de többnyire a  
„parasztoknál” végzett alkalmi m unkából élt. Ebben nőtt fel János is. Az is
kolában csak a harm adik osztályig ju to tt, és 14 éves korában m ár eljárt nap
számba kukoricát törni, szénát gyűjteni, rakodni, b o n ta n i. . .  Bátyjaival együtt 
be-bejárt a falu bögrecsárdásához, a Pipáshoz, aki hitelbe ad ta  a jófajta házi
pálinkát és nohabort. Az adósságot úgy is letörleszthették, ha a tsz-től loptak 
egy kis szénát a teheneinek. De más házaknál is bevett szokás volt, hogy a ci
gányoknak — legalább részben — a saját term ésű borral vagy a saját neve
lésű tyúkkal fizettek. A m unkaadó költségei így m inim álisra csökkentek, m ert 
a legmagasabb piaci áron számolhatta azt, am it különben nem  tudott volna 
pénzzé tenni. Jan i pedig m egtanulta: az em ber főleg azért dolgozik, hogy u tá 
na jól berúghasson. Két éve aztán összeállt Flórával, a Kisdomboson lakó Li
na lányával. Ügyes nő ez a Flóra, ismeri a gom bákat, ha i t t  van a szezonja, 
három -négy kilót is megszed egy nap. Néha még el is tud ja  adni a tanácson 
az irodistáknak. Jan i lehozta F lórát Dombosra, az amúgy is zsúfolt „családi 
házba”, de a mama sokat veszekedett az asszonnyal, sehogyan sem jöttek ki 
egymással. Kapóra jö tt tehát, am ikor pár hónapja m egkérdezte tőle Gábor, 
nem volna-e kedve följönni Kisdombosra, és beállni hozzá csordásnak. Havi 
fizetést kapna, és hébe-hóba Flórának is akadna munka. Jan i nem sokat gon
dolkodott, felköltöztek a kis vályogházba, ahol Flóra anyja, Lina és nagyany
ja, a valószínűtlenül sovány Nani éldegélt.

A vályú lassan megtelik, a tehenek mohón isznak, Jani még 
egy vödörrel felhúz, aztán halkan, csak úgy odavetve megkérdezi:



— Akkor ma elszám olunk? — A fene a fajtádat, írni-olvasni 
nem  tudsz rendesen, de azt tudod, hogy 15-e van. El, el, persze, 
hogy el. Menjél az asszonyhoz, tudod, hogy az ilyesmit ő intézi!
— János nem sokat kéreti magát, furcsa izgalom vesz erőt rajta , 
és elindul Gáborék háza felé. Ili a konyhában éppen kávét tesz fel, 
Jan i megáll a tornácon, a küszöb előtt, és vár. — Mi van, János, 
elszámolni jö tt? — Szeretnék, Ili néni. — Jól van, várjon egy per
cet, m ind járt jövök! — Ili leemel a polcról egy spirálfüzetet, m a
gához veszi a pénztárcáját, és kijön az udvarra. Leül a szilvafa alá 
egy farönkre, és k iny itja  a füzetet. Jani három  lépésre megáll tőle, 
és v á rja  az ítéletet. — H át akkor járna m agának 3000 forint. Ebből 
lejön, am it kért a boltból: cigaretta, kenyér, bor, meg am it innen 
elv itt: a tojás, a kolbász, a szalonna, meg ezek a dolgok . . .  — Jani 
csak bólogat, és nem szól sem m it. — összesen lejön a 3000-ből 2346 
forint, és m arad 654. Rendben van így, János? — Rendben, Ili né
ni! — Ili leszámolja a járandóságot Jan i m arkába, közben odaér 
G ábor is: — Hát, komám, esküszöm, most gazdagabb vagy, m int 
én! — Jani csak néz szúrósan, akár m ehetne is, de nem mozdul, 
m in t aki forgat a fejében valam it, aztán csak kiböki. — Még volna 
itt  valami. — És mi lenne az? — Itten fenyeget engem az a körzeti 
rendőr, a Hodula, hogy elvisznek m unkatáborba, ha nem dolgozok 
rendesen, m ert hogy nagy szigorúság jön, és az ilyen lógós cigányo
k a t m ind összeszedik. A P ipás m ár azt is mondta, hogy úgy já 
runk, m int a zsidók, elvisznek m inket Ausicba. Nem lehetne beíra t
ni a tsz-nél a személyimbe, hogy itt  dolgozok m aguknál? — Gá
bor ham iskásan mosolyog. — Hát, ha egy kicsit megbecsülöd m a
gad és nem leszel an n y ira  lusta, m egpróbálhatjuk, Jani. Bár le
het, hogy jobban járnék , ha elvinnének, m ert téged annyira se le
het m eghajtani, m int egy 1600-as Zsigát. Na, jól van, holnap úgyis 
be kell m ennem  abba a rohad t tsz-be, m ajd megkérdezem.

Janinak  most m ár végképp nincs m iért m aradnia, köszönés
félét mormol, sarkon fordul, és elindul haza. G ábor még u tának ia
bál, hogy akkor egy óra m úlva itt legyen a trágyá t kihordani. A 
cigány, m enet közben, anélkül, hogy visszafordulna, rábólint, tekin
te te  a m arkában szorongatott, gyűrött pénzcsomóra téved, és eilig 
észrevehetően m egcsóválja a  fejét. Amikor a  k ú t mellé ér, fölveszi 
az o ttfelejte tt botot, m ajd lép teit fölgyorsítva eltűnik a csupasz fal
m aradványok mögött. N éhány pillanat m úlva odaér a kis vályog
házhoz, a csont és bőr öregasszony még m indig ott guggol pipaszár 
lábain a ház előtt. O lajosbarna arcából furcsán villan elő szemefe- 
hérje. Ahogy m eglátja Jan it, ugyanazzal a kéregető m ozdulattal 
n y ú jtja  feléje ny ito tt ten y eré t: — Pénzt kaptál, Janikám ?! Adjál 
nekem  is, hadd m enjek el az orvoshoz! — Jan i se szó, se beszéd, 
fölemeli a botját, és irtózatosat húz vele az öregasszony kezére. — 
M ajd adok én neked orvost, a szentségit ennek a kurva világnak!
— azzal dühödten berohan a házba. Az öregasszony jajveszékelve 
tapogatja  bedagadt kezefejét, aztán a ja jgatás szép lassan halk nyö
szörgésbe, m ajd szipogásba megy át, de a vézna kis asszony csak 
guggol tovább, m int egy megsebzett szárnyú m adár.



Andor Mihály— Hidy Péter

KA ZIN C BA R C IK A

BEVEZETŐ

Am ikor 1982-ben a város vezetése felkért bennünket, hogy egy művelődés- 
szociológiai vizsgálat keretében m érjük fel a lakosság kulturális igényeit, úgy 
gondoltuk, hogy egy puszta közvélem ény-kutatásnak nem lenne értelme. E lte
kintve egy közvélem ény-kutatás válaszainak értelmezési nehézségeitől, azért 
sem  tű n t célszerűnek ez a megközelítés, m ert — a várost nem  ism erve — nem  
tud tuk  volna, hogy a vélemények m iféle valóságra vonatkoznak. Ezért vizs
gála tunka t két szakaszban terveztük: először m egism erni m agát a várost, m á
sodszor a város lakóinak véleményét, elképzeléseit.

Egy város — m int minden település — megism erése azzal a két kérdéssel 
kezdődik, hogy kik lakják és m ilyen körülm ények között; m ajd azzal foly
tatódik, hogy a lakosság és a körülm ények valam ilyen leírható s tru k tú ráb a  
rendeződnek-e, és ha igen, milyen ez a struk túra. Az utóbbi két kérdés különö
sen érdekes Kazincbarcika esetében, m ert fiatal (1984-ben harmincéves) vá
rosról van szó, amelynél elképzelhető, hogy még nem  indultak  be azok a m in
den városra jellemző folyamatok, amelyek a térbeli szerkezetet a társadalm i 
rétegződés képére form álják.

Am ikor azt m ondjuk, hogy fiatal város, nem  egy közigazgatási aktus, a 
várossá nyilvánítás form alitására gondolunk, hanem  valóságos keletkezésre. 
1949-ben a város helyén fekvő három  falunak 5059 lakosa volt: részben föld
művesek, részben bányászok és ipari munkások. A földm űvesek azóta eltűntek, 
a lakosság pedig 1960-ig m egduplázódott (11 144 fő), 1970-ig ennek több m int 
a kétszeresére nőtt (28 320 fő), majd 1980-ra elérte a 37 442 főt. A város lakás- 
állom ánya még fiatalabb képet m utat, m int a b^riépesülés : az összes lakásnak 
mindössze 5%-a épült 1945 előtt, és az 1945 u tán  épültek kétharm ada is 1960 
utáni. Mindez igazolja, hogy valóban 30 éves városról van szó, jogos teh á t a 
kérdés: elegendő-e 30 év arra , hogy m egterem tse azt a társadalm ilag m egha
tározo tt — m ondjuk: részleges — térbeli elkülönülést, am ihez más városaink
nak évszázadok álltak rendelkezésére?

Mivel m indenfajta lakóhelyi szegregáció alap ja a lakás, a lakókörzet m i
nősége, illetőleg az ehhez kapcsolódó lakáspiaci árviszonyok, először pusztán a 
lakások minősége alapján térképeztük fel a várost. Hipotézisünk az volt, hogy 
egy ilyen új, rövid idő alatt épült és benépesült városban nem  lehetnek lakás
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minőség szerint elkülöníthető  homogén tömbök, inkább az egész város m utat 
homogén képet. Ezt a feltételezést több 1980-as népszámlálási adat is alátá
m asztani látszott.
— Kazincbarcikán a lakásoknak mindössze 14%-a van családi házban. Ez az 

arány  még a legvárosiasabb m agyar városban, Budapesten is magasabb, 
24%; az ország városaiban pedig 49%.

— Kazincbarcikán az összes lakás 67%r-a állami (tanácsi vagy szolgálati); Bu
dapesten ez az a rány  csak 58%, az ország városaiban pedig 31%.

— Kazincbarcikán a lakások 95%-a 1945 u tán  épült; Budapesten 44%, az or
szág városaiban pedig 66%.

— Kazincbarcikán — mivel újabbak a lakások — 89%-uk kom fortos és csak 
11% félkomfortos, vagy kom fort nélküli; Budapesten 74%! a kom fortos la
kások aránya, az ország városaiban pedig 66%.

Első hipotézisünkből következett a m ásodik: ha a város a lakások minősé
ge szempontjából homogén, akkor a lakosság sem különülhet el foglalkozási 
csoport, vagy rétegződés szerint. Ezt a hipotézist is alátám asztani látszottak a 
népszámlálási adatok: Kazincbarcika lakosságának három negyede „munkás- 
osztályhoz tartozó”, egynegyede „nem fizikai foglalkozású”, a többi kategória 
(szövetkezeti parasztsághoz tartozó, kisáruterm elő, kiskereskedő) mindössze a 
lakosság 2% -át teszi ki.

Az életkörülm ények term észetesen nemcsak a lakás minőségén múlnak, 
hanem  a lakókörzet boltokkal, művelődési intézményekkel, iskolákkal, óvodák
kal, orvosi rendelőkkel stb. való ellátottságán is, ezért a város megismerésére 
vonatkozó tervünkben az in frastruk tu rális ellátottság feltérképezése is szere
pelt. A lakások és az in frastruk tu rális  ellátottság felm érését követte m aguk
nak a lakóknak a vizsgálata.

A második szakaszban egy kérdőív segítségével egyrészt konkretizáltuk 
a város m egism erésekor a lakásokról és lakóikról kapott eredm ényeket, más
részt szabadidő-eltöltésükről, igényeikről és a várossal kapcsolatos elképzelése
ikről kérdeztük a felvétel m in tájába kerülteket. Az a tény, hogy a városról 
viszonylag megbízható ism eretekkel rendelkeztünk, meglehetősen kiszélesítet
te  a kérdőívre kapott válaszok értelmezési lehetőségét. Ezt elősegítette, hogy a 
megismerési szakasz egyes eredm ényeit kom binálhattuk a kérdőíves felmérés 
adataival.

Eredm ényeinket azzal a tudattal ad juk közre, hogy m indez csupán töredé
ke annak, am it egy városról meg lehet tudni. Nincs például pontos dokum en
tációnk a városon belüli lakásváltoztatásokról, holott fontos lenne. Nem ke
restük meg a városból elköltözötteket, holott véleményük érdekes lehet, és le
hetne folytatni még a sort. Mégis rem éljük, hogy m unkánk nem  volt hiábava
ló, ta lán  meg lehet belőle tudn i valam it, am it eddig nem tudtunk.

I. A VAROS b e l s ő  s z e r k e z e t e

A lakások

A vizsgálat k iindulópontjaként a  lakások minőségéről és térbeli elhelyez
kedéséről gyűjtö ttünk adatokat, összesen 9990 lakásról tud tuk  meg a követke
zőket: helye a városban, tulajdonform ája, kom fortfokozata, a lakószobák szá
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ma, az épület jellege és építési ideje. Ezzel párhuzam osan a lakókról is besze
reztünk különböző adatokat. A népszám lálásból: a kormegoszlást, az aktív  ke
resők, a fizikai és nem fizikai dolgozók, a legalább nyolc általánost végzettek 
szám át és arányát. A városról: a ny ilván tarto tt alkoholisták, a rendszeres szo
ciális, illetőleg nevelési segélyben részesülők, a veszélyeztetett gyerekek, a ki
segítő iskolások, az állami gondozottak szám át és lakóhelyét.

Végezetül felm értük a városi in frastru k tú ra  egy részét; boltok, szolgáltató 
üzemek, közművelődési objektumok, bölcsődék, óvodák, iskolák és egészség- 
ügyi intézmények számát, elhelyezkedését.

Első lépésben a lakásokat helyeztük el a városi térben. V árakozásunkkal el
lentétben 24 viszonylag homogén lakásminőség-tömböt (a továbbiakban: tömb) 
kaptunk. Ezekre a töm bökre vetíte ttük  rá  a népesség, a szociális problém ák és 
az infrastruk turális ellátottság adatait.

M ielőtt a várost alkotó homogén töm böket ism ertetnénk, ki kell térnünk  
egy m ódszertani nehézségre. Eredeti terveink között szerepelt, hogy a lakások 
adata it összevetjük a lakónépesség demográfiai, foglalkozási és iskolázottsági 
adataival, ám  m enet közben kiderült, hogy egy közepes m éretű  m agyar város
ban a népességnyilvántartás nincs könnyen átcsoportosítható, elemezhető álla
potban. Egyedi lapokról való kiírása, utca és házszám szerinti rendezése a 
rendelkezésre álló kutatási kapacitás m ellett annyi időt venne igénybe, am eny- 
nyi a la tt viszont a lakásadatok avulnának el. Ily módon egyetlen forrásként a 
népszámlálás számlálókörzetenkénti inform ációgyűjtem énye adódott, a maga 
erősen korlátozott lehetőségeivel. Ebből a tényből három  problém a adódott.

Az első, hogy a lakások minőségére, a szociális problém ákra és az in fra
stru k tú rá ra  vonatkozó információk m ind 1982-esek, míg a népességadatok az 
1980-as népszámlálásból valók. A két időpont között városrészek kerültek  le
bontásra, új házak, lakótelepek átadásra. Ezt az eltérést néhány esetben kor
rigálni lehetett, más esetben nem. Ma m ár k ideríthetetlen  például az, hogy 
egy 1982-re befejezett lakótelepre m ilyen ütem ben költöztek be, hány  lakás
ban laktak m ár a népszámlálás idején. Ebből olyan „képtelenségek” szárm az
nak, hogy például az egyik töm bben 826 lakószobára 446 lakó ju t. Azokban az 
esetekben, amelyekben semmiféle korrekció nem bizonyult lehetségesnek, kü
lön jelezzük az adatok m egbízhatatlanságát, és az elemzésből kihagyjuk az il
lető tömböt.

A második módszertani nehézség, hogy az általunk képzett és használt 
m utatók kiszámításánál a számlálókban 1980-as, a nevezőkben 1982-es adatok 
szerepelnek, vagy fordítva. M utatóink tehát semmiféle valóságnak nem felel
nek meg, sem  az 1980-asnak, sem az 1982-esnek. Mégis használjuk őket, m ert 
bizonyos tendenciákat és a tömbök egymáshoz vaió viszonyát jól jelzik. Kivé
telt képeznek a m ár em lített „képtelenségek”, am elyeket — m int m ondtuk — 
kihagyunk az elemzésből.

A harm adik: a lakások minősége szerint k ialakíto tt homogén tömbök nem 
feleltek meg a számlálókörzeteknek. Az eltérés bizonyos korrekciókat igényelt. 
At kellett rajzolni a tömbök határait, és most m ár két szempont — a homogén 
lakásm inőség és a számlálákörzeti határok  — együttes figyelembevételével 
ú jak a t kellett kialakítani. Tekintve, hogy a számlálókörzeti beosztás sokkal sű
rűbb, m int amilyen a mi eredeti lakásm inőség szerinti beosztásunk volt, ez a 
korrekció elvégezhetőnek bizonyult. Az újonnan k ialak íto tt tömbök még m in
dig homogéneknek bizonyultak, ha nem  is olyan m értékben, m int eredetileg.
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A város 24 lakásm inőség-töm bjét az 1. szám ú térkép m utatja. Mi is jellem 
zi ezeket?

1953 előtt a mai Kazincbarcika helyén három  falu és egy bányászkolónia 
volt. Nagyjából az 5., 7., 8., 9. és 16. töm b helyén te rü lt el Barcika, illetőleg 
Sajókazinc, a 23. töm b a különálló Berente, és a 22. töm bnek a városm agtól 
legtávolabbi részén, H erbolyán épült még a m ú lt században egy bányászkolónia. 
A falu 7., 8. és 9. töm bre eső részét a hetvenes években szanálták, ide lakó
telep épült. Ily módon az eredeti falusi, illetőleg kolónia-állapotok az 5. és 16., 
a 22. és 23. töm bben m aradtak meg. I tt  ta lálhatók  a  város legrégebbi, leg
rosszabb állapotban lévő és legkevésbé kom fortos lakásai m agántulajdonú csa
ládi házakban. Ezek a házak mind 1945 elő tt épültek, kivétel Berente, ahol az 
ötvenes évek végén épült egy úgynevezett készenléti lakótelep középmagas 
bérházakból. És bár ez a lakótelep a falusi összbenyomáson nem változtat (kis 
terü le ten  elkerítve áll), mégis a berentei lakások 41% -át teszi ki.

Míg a város összes lakásának mindössze 11%-a félkomfortos vagy kom fort 
nélküli, addig:
— a barcikai részen
— a sajókazinci részen
— a berentei részen
— a herbolyai részen 
aranya.

72%,
90%,
37%,
79% a félkom fortos vagy kom fort nélküli lakások

Bár kutatásunk során nem adtunk összefoglaló nevet e négy töm bnek, a 
későbbi könnyebb eligazodás kedvéért nevezzük őket a rossz lakások töm bjei
nek.

1953—54-ben felépült a város első k é t u tcája , a Lenin ú t és az Építők 
ú tja  (2. és 3. tömb). A Lenin ú t szocreál stílusú házainak földszintjén végig 
üzletek, fölöttük egy- és kétszobás komfortos állam i lakások. A hasonló stílusú 
Építők ú tja  m ár nem  főút, it t  kevesebb az üzlet. A két utca házai az időik so
rán erősen lerom lottak, lakói kicserélődtek, erőteljes szlamosodási folyam at 
m ent végbe. Ugyancsak elszlamosodtak az 1. töm b hatvanas években épült 
házai, amelyekben szintén kism éretű, még csak kom fortos állami lakások ké
szültek. E három  töm b összefoglaló neve: az elszlamosodó tömbök.

A városépítés következő ütemében, a hetvenes és a nyolcvanas években 
jöttek a panelházak összkomfortos lakásokkal. Különbség közöttük egyrészt 
a tulajdonform ában van (állami, szövetkezeti vagy OTP-öröklakás), m ásrészt 
a szobaszámban. Az állam i lakásokban valam ivel kisebb, m int a szövetkeze- 
tikben és az OTP-öröklakásokban. Az előbbit I nevezzük állami panelnek, ide 
tartozik a 4., 8., 9., 11., 15. és 24. tömb; az u tóbb it nevezzük szövetkezeti1 pa
nelnek, ide a 7., 10., 12., 13. és a  14. tömb tartozik .

A városépítés fő vonala m ellett m indvégig folyt magánerős építkezés, il
letőleg kolóniaépítés. E két különböző ind ítta tású  lakásépítés napjainkra egyes

'Az OTP-öröklakásokat nem vettük külön kategóriának, hanem a szövetkezeti  
panel címszó alá soroltuk. Egyrészt azért, mert m indkettőhöz lakáskiutalással lehet 
jutni, és mindkettőt szinte életfogytig tartó részletfizetésre adják, másrészt azért, 
mert a város 243 OTP-öröklakásáért (az összes lakás 2,4%-a) nem lett volna érde
mes külön kategóriát felállítani, harmadsorban azért, mert a számlálókörzetek hatá
rai nem tették lehetővé a szövetkezeti és az OTP-örökiakások térbeli elkülönítését.
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töm bökben hasonló állapotokat hozott létre. A 19. tömbben a hatvanas évek 
elejétől azok a m unkások építettek családi házakat, akik állami lakást nem  
kaptak. A házak színvonala építőik anyagi színvonalát tükrözi: többségük 
egyszintes, 41%-uk kom fort nélküli, az átlagos szobaszám 2,2 — am i azt 
jelenti, hogy a kétszobás házak vannak  többségben. Hasonló színvonalúak a 
libalegelő helyén (6. tömb) az ötvenes évek m ásodik felében ép ített bányász
kolónia házai. I tt  kétszintes ikerházakban kétszobás, komfortos lakások van
nak, és m indegyikhez já r  egy kis kertrész. Mind m agántulajdonúak, m ert a 
bennük lakó bányászok idővel m egvették a bányától. Ugyancsak hasonló szín
vonalúak az ezzel egyidőben épült 21. töm b kolóniájának lakásai. Az eltérés 
csak annyi, hogy itt  egyszintes ikerházakban helyezkednek el a két szoba kom 
fortos lakások, am elyekhez szintén tartozik  kert. Ezeknek a házaknak csak 
28% -át vették meg a laikók, m ert a bauxitbetonnak, amelyből épültek, vi
szonylag ham ar m egm utatkoztak hátrányos tulajdonságai. E három  töm b (6., 
19., 21.) összefoglaló neve: a szerény családi házak tömbjei.

Épültek családi házak m ásutt is. A 17. töm bben a BVK alsó- és középszin
tű  vezetői húzták fel kétszintes, kom fortos házaikat, amelyeknek átlagos szoba
szám a 2,7. A 20. töm bben szintén nagy alapterületű , átlagosan háromszobás 
házak épültek, és ebben a tömbben találhatók az OTP által értékesített úgy
nevezett „kulcsos házak”, sorban egymás mellé épült előkertes, kétszintes la
kásokkal.

E két családi házas tömbhöz — ha csak a lakás minőségét nézzük — hozzá 
kell számítani a 18-ast. Ez a rész — akárcsak a városm ag — szintén az ötvenes 
évek első felében épült: oszlopai, tim panonjai mögött akkor az épülő üzemek, 
m a a Borsodi Vegyi Kombinát felső vezetői laknak. Ezeket a házakat folya
m atosan k arban tarto tták , sőt kom fortosból idővel összkomfortossá tették .

Ez utolsó h á rm a t (17., 18., 20.) nevezzük a „pompás” lakások töm bjeinek.
Első hipotézisünk  — m iszerint egy ilyen ú j városban nincsenek lakásm i

nőség szerint elkülönülő homogén töm bök  — megdőlt. Az eddigi adatok b ir
tokában az is lá tható , m iért volt indokolatlan egy ilyen várakozás. Hiszen bár
milyen gyorsan is keletkezett a város lakásállom ánya, keletkezésében mégis 
jól elkülöníthető szakaszok figyelhetők meg: az eredeti községek m egm aradt 
részei 1945 előtt épültek; a city-szerű városm ag jellegzetes szocreál házai a 
m aguk egyedi fű tésű  lakásaikkal az ötvenes évek elején ; m egint más. m inősé
get képviselnek a hatvanas évek elejének négyemeletes kockaházai, nagyobb 
ablakos, világosabb, de még m indig egyedi fűtésű lakásaikkal; ezektől eltér
nek a távfűtéssel, központi m elegvíz-szolgáltatással rendelkező panellakások. 
Közben egyes helyeken alacsony beépítésű bányászkolóniák keletkeztek, m á
su tt az egyéni építkezőknek parcelláztak házhelyet. És m indegyik bérházépí
tési ütem, illetőleg m agas vagy alacsony beépítési mód térben koncentrálódott.

Mindez azonban még nem feltétlenül befolyásolja második hipotézisünket, 
hiszen az egyes ütem ekben elkészült városban a mindenkori teljes lakosság
nak kellett elhelyezkednie, ezért elképzelhető az egyes tömbök egyform án he
terogén társadalm i összetétele.,

A következő lépésben tehát, am ennyire ezt a népszámlálás számlálókör- 
zetekénti adatai lehetővé tették, azt vizsgáltuk meg, hogy kik laknak a külön
böző lakásm inőségű tömbökben.

24



A lakók

Kazincbarcika nemcsak városként fiatal, lakói is fiatalabbak az országos 
átlagnál. Országosan a 14 éven aluliak, illetőleg a 60 éven felüliek aránya 
1980-ban 21, illetőleg 17% volt. Kazincbarcikán a megfelelő adatok: 28%, ille
tőleg 6%. Ez az átlag azonban lakótöm bönként igen szélsőséges eloszlásokat 
takar. V an olyan tömb, ahol az öregek aránya 2%, és van olyan, ahol 19%.

De hol laknak az öregek? Ha összehasonlítjuk a tömbök lakáskom fort 
szerinti rangsorát a 60 éven felüliek arányával képzett rangsorral, akkor a 
Speerm an-féle rangkorreláció alapján — ha nem is túl szoros — összefüggést 
állap íthatunk  meg (R=0,51; p 2%) a két tény  között. Teljes megfelelés — ér
dekes módon — csak a rangsor alján  van. A korösszetétel szempontjából leg
rosszabb helyzetben lévő négy tömb éppen a rossz lakások négy töm bje. I tt  
úgy tú l sok az öreg (a városi átlaghoz képest), hogy a  gyerek is és a m unka
képes korú népesség is kevés (ugyancsak a városi átlaghoz képest).

A többi tömb szétszóródik a különböző kormegoszlások között, és a jel
legzetes csomósodási pontokat csak akkor fedezhetjük fel, ha m egszerkesztjük 
a következő táblázatot.

, r
A tömbök elhelyezkedése a lakás minősége és a kormegoszlás szerint

Rossz El- Állam i
panel

Szövet- Szerény „Pom-
Kormegoszlás laká- szlamo- kezeti családi pás”

sok sodó panel házak lakások

sok öreg 5.
kevés gyerek 16.

22.
kevés munkaképes korú 23.

sok öreg
kevés gyerek
sok munkaképes korú

3. T. 19. 1T.

kevés öreg 1. 8. 12.
sok gyerek 9. 13.

11. 14
kevés munkaképes korú 15.

kevés öreg 
sok gyerek
sok munkaképes korú

kevés öreg 2. 4. 6. 18.
kevés gyerek
sok munkaképes korú

24. 21.

— a „sok”, illetve „kevés” kategória a város átlagához való viszonyt tükrözi,
— a 10. és 20. tömb a hiányos népességadatok m iatt nem szerepel.
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Az állami és a szövetkezeti panel töm bjeinél egyaránt dom ináns a sok 
gyerekből, kevés m unkaképes korúból és öregből álló korösszetétel. Az egy 
ház tartásban  élők átlagos száma ezekben a töm bökben a város átlaga fölött 
van, nem  nehéz tehát levonni a következtetést: a panelházakban fiatal vagy 
középkorú házaspárok laknak вок gyerekkel.

A szerény családi házakban  kevés a gyerek, és sok a m unkaképes korú, 
ám  ezekben a töm bökben is a városi átlag  körül vagy fölött van az egy ház
ta rtá sb an  élők száma. Az itt  élők zöme az ötvenes évek végén, a hatvanas évek 
elején terem tett egzisztenciát, idősebbek, m in t a panelházak 10—15 évvel ké
sőbb induló lakói. A ktív koruk utolsó harm adában járnak  (a városi átlagnál 
m agasabb a 40—59 évesek aránya), és főleg m ár kereső gyerekeikkel élnek 
együ tt (6. és 21. tömb). A házépítéskor m egm utatkozó szerény anyagi lehető
ségük azóta sem változott: nem igen tud tak  segíteni gyerekeiknek, hogy azok 
önálló lakáshoz jussanak.

A „pompás” lakásokban  is kevés a gyerek, és sok a m unkaképes korú, 
de  az itt  élő háztartások a városi átlagnál kisebb létszámúak. Kevesebb tehát 
a szüleivel együtt élő fe lnő tt gyerek. A táblázat m ég olyan apró különbséget 
is k im utat, hogy a BVK felső vezetése által lako tt 18-as töm bben kevesebb 
öreget tartanak  el, illetőleg kevesebb öreggel élnek együtt, m int a közép- és 
alsó vezetők 17-es töm bjében.

Az elszlamosodó töm bök  nem  m utatnak  az előzőkhöz hasonló közös je
gyeket. Egyedülálló a Kazincbarcika „H arlem ének” nevezett 1. töm b, amely 
a m aga sok gyerekével (és azzal, hogy az egy háztartásban élők száma is a 
városi átlag fölött van) a paneltöm bökhöz hasonló képet m utat. M int a „H ar
lem ” szóból is gyanítható, főleg cigányok élnek itt.

Mivel nem m indenki dolgozik, aki m unkaképes korban van, aszerint is 
m egvizsgáltuk a töm böket, hogy a lakónépesség hány  százaléka aktív  kereső. 
Nagy különbség nincs a tömbök között: a legkevesebb (a lakónépesség 40%-a) 
és a legtöbb aktív keresőt (a lakónépesség 59%-a) felm utató töm b között 
19%. Ennek az intervallum nak az alsó harm adába mindössze négy töm b ta r
tozik, a többi a középső és felső harm adba. A kormegoszlás u tán  nem  meg
lepő, hogy az alsó harm adban a rossz lakások négy töm bjét találjuk.

De ha az aktív  keresők arányát tek in tve nincs is nagy különbség, annál 
nagyobbat találunk, ha megnézzük, mivel is keresik kenyerüket az aktívak. 
A népszám lálás számlálókörzeti ada ta i sajnos csak a nagyon durva „fizikai— 
nem  fizikai” bontást te tték  lehetővé. A töm bökre szám ított eredm ényeket a
2. szám ú térképen ábrázoltuk.

Látható, hogy a rossz lakások  négy töm bjéből három ban (5., 16. és 22.) 
főleg fizikai dolgozók élnek. Ugyanez jellemzi a szerény családi házak m ind
három  töm bjét és az elszlamosodó három ból kettőt. Az eredeti városm agot és 
jelenlegi üzleti központot képező ugyancsak elszlamosodó 3. töm bben ez a fo
lyam at még nem m ent végig, bár lehet, hogy am íg üzletközpontként létezik, 
nem  is fog.

A nem fizikai dolgozók csak a szövetkezeti paneles 12-es és a „pompás” 
lakású  18-as (BVK felső vezetés) töm bben vannak többségben. Kazincbarcikán 
teh á t a fizikai dolgbzók egybefüggő csoportjai vagy saját házban, vagy ala
csony színvonalú állam i lakásban laknak, m íg a nem  fizikai dolgozóké vagy 
szövetkezeti, vagy magas színvonalú állam i (szolgálati) lakásban. Am it a tér-
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kép m utat, azt a statisztika is megerősíti. A lakáskom fort rangsora a Speer- 
m an-féle rangkorreláció szerint igen erős összefüggést m utat a fizikai dolgo
zók aránya alapján szerkesztett rangsorral (R=0,69; pál% ).

Ennél erősebb összefüggést m ár csak a kom fortfokozat és az iskolai vég
zettség között ta lálunk (R =0,73; pál% ). Rávetítve a töm bökre a nyolc általá
nost végzettek a rán y át (a 15 éves és idősebb népesség százalékában), éppen tíz 
kerü l a városi átlag alá:
— a rossz lakások négy tömbje,
— az elszlamosodó három  tömb és
— a szerény családi házak három  tömbje.

Ez az utolsó adat felvillant valam it a kazincbarcikai m unkásság belső ré
tegződéséből is, am it egyetlen m ondatban így lehetne összefoglalni: minél ke
vésbé kvalifikált egy fizikai dolgozó, annál nagyobb esélye van arra, hogy 
a város legrosszabb lakásokból álló körzetében lakjon. A nnak ellenére igaz ez 
a megállapítás, hogy e tíz tömb zöme családi házas, és hogy Kazincbarcikára 
is igaz, ami az országban m ásutt: a m agántulajdonú családi házak szobaszáma 
átlagosan magasabb, m int azoké, amelyeket az állam i építőipar épített. Igaz, 
m ert a szobaszámokban m utatkozó előnyt lerontja a nagyobb laksűrűség.

A családi házakból álló rossz lakások töm bjei m ind a város átlagos lak
sűrűsége (1,9 fő lakószobánként) fölött vannak, sőt közülük három  vezeti a 
rangsort. Ha pedig a szerény családi házaknál eltek in tünk  az állami építőipar 
ép íte tte  két kolóniától (6. és 21.), alkkor ugyanezt lá tju k : a 19. tömb laksűrű
sége 2,3 fő lakószobánként. A nagyobb szobaszámból eredő előnyt egyedül a 
„pompás” lakások családi házas töm bje, a 17-es ta rtja , i t t  1,5 fő esik egy lakó
szobára, és a rangsor m ásodik legjobb helyét foglalja el. (Az ugyancsak csa
ládi házakból álló 20. töm b hiányos népességadatok m ia tt nem  szerepel a lak
sűrűség elemzésében.)

A laksűrűség alakulása nem  szolgál meglepetéssel a bérház jellegű épüle
teknél sem. A város átlagos laksűrűségénél m agasabb értéket m utató további 
h a t töm b: két elszlamosodó és négy állami panel.

Idáig érve elem zésünkkel, látható , hogy m indkét hipotézisünk megdőlt, 
és kérdésünkre a válasz: 30 év is elegendő ahhoz, hogy egy városban a térbeli 
szerkezet a társadalmi rétegződés képére formálódjon. Felm erül azonban egy 
ú jabb  kérdés: hogyan zajlik egy ilyen folyamat?

Társadalm i folyam atok városi térben

M ár szó volt arról, hogy Kazincbarcika három  falu helyén jö tt létre. Ezek 
egy részét azóta szanálták, és emeletes házakkal ép ítették  be, másik része ma 
is áll. A volt B arcikán (5. tömb), a volt Sajókazinc egy részén (16. tömb) és 
B erentén (23. tömb) zömmel az eredeti falusi házakban laknak az emberek. 
A rossz természeti adottságok és a kedvezőtlen birtokviszonyok m iatt a né
pesség nagy része m ár 1945 előtt kétlaki életet élt, sokan dolgoztak a környező 
bányákban, ök , illetőleg leszárm azottaik élnek itt m a is, ez a m agyarázata 
egyrészt a fizikai dolgozók, m ásrészt az idős korúak magas arányának. A vá
ros keletkezésekor itt teh á t m ár laktak, itt nem  telepedhettek  le az újdonsült 
városlakók. Ez a te rü le t később sem vált vonzóvá, falusias in frastruk túrája ,
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rozzant, alacsony kom fortfokozatú házai nemigen bűvölhették  el azokat, akik 
nagyobb igényekkel és magasabb fizetéssel rendelkeztek.

1953-ra épült fel a város első utcasora, a Lenin ú t  (a 3. tömb egy része) 
üzletekkel, étteremmel, az akkor és ott elérhető legm agasabb színvonalú laká
sokkal. Nem a város építésének „vadkeleti” korszakában ott dolgozó rabok és 
mindenféle szerencsepróbálók kapták, hanem az épülő szénosztályozó és hőerő
m ű m unkálatainál fontosabb emberek, vezetők és szakm unkások. A Lenin ú t 
u tán  elkészült Építők ú tja  (a 2. és részben a 3. tömb) m ég ugyanabban a szoc- 
reál stílusban épült, m ajd jö tt a  hatvanas évek stílusa a H ám án Kató úton (1. 
tömb), és ezt követte a hetvenes és nyolcvanas évek panelépítkezése távfűtéssel 
és központi melegvíz-szolgáltatással, tehát a legm agasabb szintű kom fortfoko
zattal. Ez volt a városépítés fő vonala, és — ahogy a város régi ismerői el
m ondják — a vezető beosztásúak m indig továbbcserélték lakásaikat a követ
kező, eggyel jobb színvonalú fokozatra. Ez a tendencia olyannyira m enetrend- 
szerű volt, hogy még a panelépítkezés korszakán belül is érvényesült. Az első 
panelházak tízemeletesek voltak, a bennük lévő lakások kis alapterületűek. A 
nyolcvanas évek elején ezekből a házakból m egindult a továbbköltözés a Fő 
téren  épült újabb — ugyancsak tízemeletes, de nagyobb alap terü letű  lakások
kal rendelkező — házak felé (12. tömb), a Radnóti és Móricz té r emberlépté- 
kűbb, négyszintes házai (10. tömb), illetőleg a 20. töm b „kulcsos házai” felé.

Ezzel párhuzam osan a kiköltözők helyére beköltöztek mások, és a város 
első két utcája, a Lenin ú t meg az Építők ú tja  kezdett elszlamosodni. De nem 
csak a szociális összetétel változott meg, a házak állaga is erősen leromlott.

Azt, hogy a házak állaga a lakók m iatt rom lott-e le, vagy a tanács nem 
ta rto tta  fontosnak megőrizni, nehéz lenne eldönteni. Valószínűleg m indkettő
nek szerepe van: a házak külsejét a lakók nemigen tu d ják  rongálni, azt leg
feljebb a tanács hagyhatja rom lani; a belső közös terek  m ár ki lehetnek téve 
„erősebb igénybevételnek”, bár it t  is megvan a rendszeres — talán  a szokásos
nál kicsit „rendszeresebb” — karban tartás lehetősége. A rra, hogy a belső kö
zös terek valóban az átlagosnál „erősebb igénybevételnek” lehettek kitéve, 
közvetett módon utal a lakásbelsők megfigyelése a kérdezetteknél:

2.-)-3. tömb A város
N=135 N=766

A lakás tiszta, rendezett, 
karbantartott 63% 89%
A lakás elhanyagolt 
képet mutat 37% 11%
összesen 100% 100%

A 2. és 3. tömb lakossága tehát az idők folyam án kicserélődött, m int 
ahogy a bennük lévő lakások színvonala is romlott, nem csak a később épült 
lakásokhoz, hanem korábbi állapotukhoz képest is.

Az eredeti városmagot jelentő 2. és 3. tömbnél csak a „H arlem nek” neve
zett Hámán Kató úti házakban (1. tömb) következett be nagyobb változás. 
Ezek a négyszintes házak a hatvanas években épültek, igen kis m éretű állami 
lakásokkal. Itt minden lakás tanácsi, és a tömb átlagos szobaszámot tekintve 
utolsó helyen áll. (Amikor az 1960-as és 70-es évek fordulóján felszámolták a
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város cigánytelepét, lakóit elszórva helyezték el a város különböző részein 
fekvő tanácsi lakásokba. A H ám án Kató úti házakba is kerü ltek  cigánycsalá
dok, annak ellenére, hogy ezek a lakások igen kicsik, a családok pedig igen 
nagy létszám úak voltak. A kezdeti zsúfoltság természetes szaporodással, ro
konok befogadásával csak nőtt, a házakban együtt élő két ku ltú rkö r közötti 
feszültség egyre nehezebben elviselhető lett. M egindult a lakáscserék sorozata. 
Az elköltözők helyére újabb cigánycsaládok jöttek a város m ás részeiből. Az 
egész folyam atot m egkönnyítette, hogy a cseresorozatban csupa tanácsi lakás 
v e tt részt. A nyolcvanas évek elejére  aztán kialakult a végleges állapot: újra 
lé tre jö tt Kazincbarcika cigánytelepe — csak magasabb kom fortfokozaton és 
négyemeletes házakban.)

A házak állapota rossz, a vakolat kívül-belül málladozik. A zsúfoltság a 
lakásokat is erősebben veszi igénybe: a megnézett lakások 44%-a volt lepusz
tu lt (a városi átlag  11%).

A 2. és 3. töm b házaival egyidőben még egy helyen épü lt egy kisebb 
„szocreál” lakótelep, az akkor m ég csak m űtrágyagyárnak készülő vegyiüzem 
m ellett (18. tömb). Ezekbe az állam i lakásokba m ár akkor is a készülő nagyüze
m ek magasabb beosztású dolgozói kerültek, és azóta is — főleg a BVK — ve
zetői lakják. Közben épültek jobbak, társadalm i összetétele mégsem változott. 
Ma is ebben a töm bben a legkisebb a fizikai dolgozók aránya az aktív kere
sőkön belül. Persze ezek a házak karban tarto ttak , és bizonyos változások épü
leten belül is voltak. Itt ma m ár m inden lakás összkomfortos (az ugyanilyen 
háztípusból álló 2. töm bben csak a lakások 6%-a); lakásösszevonásokkal 1,9-re 
növelték az átlagos szobaszámot (a 2. töm bben 1,7), korszerűsítették  a kony
hákat, a fürdőszobákat.

A várostól térben is elkülönülő 18. tömb m ellett (lásd. az 1. számú térké
pen) parcellázott a tanács a BVK alsóbb szintű vezetőinek, akik saját erőből 
oldották meg lakásproblém ájukat. Ennek megfelelően a 17. töm b egységesen 
a 70-es és 80-as években épült-épülő — többnyire kétszintes — családi házak
ból áll. A családi házas városrészek közül ebben a töm bben a legmagasabb 
az átlagos szobaszám (2,7), m inden lakás komfortos.

A másik jellegzetesen családi házas tömb a 19-es, ahol főleg fizikai dol
gozók oldották meg saját erőből lakáshelyzetüket. A hatvanas évektől kezdő
dően épült ki, főleg egyszintes családi házakból.

Már em líte ttük  korábban — m int a  városon belüli mozgások egyik vég
pon tját — a 20. tömböt. Ez a város központjához legközelebb eső családi há
zas rész; az utcák pontosan párhuzam osak és egym ásra merőlegesek, mind
egyik aszfaltozott, ami egyedülálló a családi házas tömbök között. Itt egyrészt 
a 70-es, 80-as években épült jó  színvonalú családi házak vannak, másrészt az 
1980-as évek elejére elkészült ún. „kulcsos házak” (az elnevezés onnan ered, 
hogy a b e jára t kiképzése egy nagy kulcslyukra emlékeztet). A „kulcsos há
zak” sorházszerűen kiképzett kétszintes, előkertes, garázsos OTP-öröklakások, 
amelyeken látszik a szépre törekvés építőművészi igyekezete. Ebbe a tömbbe 
aligha költözhetett alacsony jövedelm ű család. (A népszám lálási adatok alap
ján  kialak íto tt rangsorokkal sajnos nem  jellemezhető lakónépessége, m ert a 
töm b lakásainak 71% -át alkotó „kulcsos házak” 1980-ban m ég nem voltak 
készen.) A 20. töm böt egyik oldalról a városi sportpálya, m ásik oldalról a most 
készülő „iskolasor”, harm adik oldalról a város piaca határolja , negyedik olda-
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Ián pedig 1983-ban új ABC épült. Nem véletlen hát, hogy — felm érésünk sze
rin t — innen senki sem akar másik töm bbe költözni, és a Kazincbarcikán be
lül máshova vágyakozó 131 fő 59%-a éppen ide költözne szívesen.

Külön kell szólnunk az úgynevezett bányászkolóniákról. Az első a herbo- 
lyai bánya mellett még a m últ században épült (22. tömb), és m a is áll hosszan 
elnyúló földszintes épületekben szoba-konyhás lakásokkal. Az épületek p á r
huzamosan helyezkednek el, köztük disznóólak sorakoznak katonás rendben. 
Mivel a kolónia lejtős terepen épült, ezért esős időben a víz (régebben, am ikor 
a disznótartás még általános volt, a trágyalé is) a lejjebb lévő lakások fa lá t 
áztatja. Ma tanácsi szükséglakások, főleg azokat telepítik ide, akik előző laká
sukban nem  fizették a lakbért vagy a közüzemi díjakat. Innen m ár nem igen 
költöznek az emberek tovább. A kolónián épültek kisebb, családi házra emlé
keztető házak is, ezeket lakóik az idők folyamán megvették. Anyaguk silány, 
állapotuk rossz, de a sorházaknál valam ivel magasabb szintet képviselnek.

A kolóniatervezői elképzelés sajátos lakókörnyezetet terem tett. Az egyet
len cél nyilván az volt, hogy a m unkaerőnek legyen hol aludni, enni, inni, és 
hogy az enni-innivalót megvehesse. E koncepció máig élő hatásaként van egy 
élelmiszerbolt, egy zöldséges és két kocsma. A város központjától messze fek
vő és nagy kiterjedésű 22. tömbben nincs bölcsőde, óvoda, iskola, se gyermek, 
se felnőtt körzeti rendelő. Pedig 850 em ber lakja, és 24 százalékuk 15 éven 
aluli.

A kolóniaépítés hagyománya tovább élt, csak a neve változott: bányászla- 
kás-építési akció. Ez 1957 és 1960 között zajlott két helyen (a 6. meg a 21. 
tömbben). Az épülő lakások minősége természetesen össze sem hasonlítható a 
m últ századiakéval. A kor családiház-építkezési színvonalán álló ikerépületek  
születtek, kis előkerttel és valamivel nagyobb hátsó kerttel. Bár a kolóniák 
színvonala javult, az alapelv  mintha nem  változott volna: ezek is gyerm ekin
tézmények és egészségügy nélkül épültek. A 6. tömbben később jav u lt a hely
zet. Az 1970-ben épített kórházzal közelebb kerü lt az egészségügy, 1973-ban 
építettek egy iskolát, és a körbep épülő lakótelepek boltjai jav íto tták  a ke
reskedelmi ellátottságot, am it a telepen belül addig egyetlen élelm iszerbolt 
képviselt. A 21. tömb nem  já rt ilyen jól, az in frastru k tú rá t ma is mindössze 
három kocsma jelenti.

Érdemes ezzel a három  kolóniával összehasonlítani a hagyom ányos bá
nyásztelepülésnek számító Berentét (23. tömb). Berente nem egy kolóniaépítés 
és betelepítés egyszeri aktusával keletkezett, hanem  több évszázada fennálló 
faluból nőtt át bányász- és munkásközösséggé a század elejétől kezdve. 1900- 
ban a keresők között m ég nem volt bányász; 1910-ben a keresők 8%-a, 1920- 
ban 33%-a és 1930-ban m ár 48%-a bányász (népszámlálási adatok). Nagyjából 
a m ainak megfelelő népességszámát 1949-ig, tehát m ár a város építése előtt 
elérte :

Egyrészt maguk az őslakosok váltak bányásszá, másrészt nagy volt a bete
lepülők aránya is. A nagyszámú betelepülő mégis m ásként viselkedett, m int 
a kolóniák lakói, m integy megemésztette őket a m ár kialakult szokásokkal,

1920-ban
1930-ban
1941-ben
1949-ben

651 fő. 
961 fő, 

1127 fő, 
1238 fő.
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igényekkel rendelkező őslakosság. Itt m ár korábban is voltak különböző in
tézmények (például egy 1 tanterm es reform átus meg egy 3 tanterm es katolikus 
iskola), mégsem lehet azt mondani, hogy B erente mai ellátottsága 1945 előtti 
ellátottságán alapul. Inkább  azt, hogy a lakosság a m indenkori szintnek meg
felelően terem tette meg, kényszerítette ki intézm ényhálózatát. Ezért épült 
1950-ben & 1961-ben új iskola; létesítettek 1949-ben óvodát, majd építettek 
szám ára 1950-ben új épü le te t; ezért lett bölcsőde, amely 1958-ban megkapta 
a régi katolikus isko lát; ezért van felnőtt és gyerm ek körzeti rendelő, posta
hivatal, mozi, könyvtár, művelődési ház és étterem , holott ezek 1945 előtt nem 
voltak. Igaz ugyan, hogy Berente térben elkülönül a várostól, ám légvonalban
— és közlekedéssel — sincs messzebb, m int a 22. tömb. önm agában  a lakos
ság száma sem indokolja ezt a nagy különbséget Berente és a kolóniák között: 
B erente lakossága 1980-ban 1416 fő volt, a 6. töm bé 1127 fő és az egymás 
m ellett fekvő 21. és 22. töm bé együtt 1816 fő. A különbséget csak egyetlen 
dolog indokolhatja: a kolónialakók és a berenteiek szokásai, beállítottsága, ha
gyományai, illetőleg hagyom ánynélkülisége közötti különbségek.

A kiszolgálás

Kazincbarcikának — m int minden városnak — nemcsak saját, hanem  a 
környező községek lakóit is ki kell szolgálnia boltokkal, egészségüggyel, isko
lákkal, egyebekkel. Ez a városi funkció tükröződik abban, hogy a különböző 
típusú szolgáltatások m ás-m ás elven szerveződnek.

A város boltokkal való ellátottságának a lap stru k tú rá já t első utcája, a 
Lenin út, illetőleg a később ugyanezen koncepció jegyében hozzáépített Fő té
ri üzletközpont adja. M indez a 3. tömbön belül egy olyan city-szerű városrészt 
alkot, amelyben a város összesen 35 szaküzletéből 21-et találhatunk meg. To
vábbi nyolc fekszik a szomszédos tömbökben. A koncentrált elhelyezésből 
mindössze hat szaküzlet m arad ki, ezekkel azonos fa jtá jú  azonban az „üzleti 
negyedben” is van. Ha teh á t valaki vásárolni jön a város környéki községek 
egyikéből, nem kell sokat járkálnia. Ha netán  a rendőrségen, a tanácson, a 
biztosítónál, az OTP-nél vagy a főpostán van elintéznivalója, azt is itt találja, 
és utána beülhet ebédelni az üzletsoron lévő vendéglőbe. Előnyös ez az elren
dezés a város lakóinak is, mivel Kazincbarcika igen kis területen fekszik. 
(Csak az érdekesség kedvéért: a hasonló lélekszám ú Karcag közigazgatási te
rü le te  tízszer, Esztergom é pedig háromszor akkora, m int Kazincbarcikáé.)

A szaküzletektől eltérő  követelm ényeknek kell megfelelnie az élelmiszer- 
boltoknak és a kocsm áknak. (A hagyom ányos és a lényeget jobban kifejező 
„kocsma” szóval je lö ljük  az azonos jellegű, csak nevükben eltérő italboltokat, 
büféket, borozókat, falatozókat.) Ezeket a szolgáltatásokat akkor telepítik 
jól, ha viszonylag egyenletesen terítik  be a várost, és a napi — ak ár többszöri
— vásárlásokhoz nem  kell utazni vagy sokat gyalogolni. Ha az élelmiszerbol
to k at és a kocsm ákat képzeletben rávetítjük  a város térképére, korántsem  ka
punk egyenletes eloszlást.

A város középső kis területen fekvő sáv jában  (ami az elszlamosodó töm 
böket, az állami és a szövetkezeti panelt foglalja m agában) található  az élel
miszerboltok 61%-a. Ezek a részek tehát jól el vannak látva boltokkal. Raj
tu k  kívül jól e llá to ttnak  tek in thetjük  még a „pompás” lakások két töm bjét
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(három élelmiszerbolt meg a városi piac) és B er en té t (három élelmiszerbolt), 
ami ily módon kiválik a rossz lakások tömbjeiből. A fennm aradó boltok a kö
vetkezőképpen helyezkednek el:

— a rossz lakások nagy kiterjedésű három  töm bjében van négy bolt,
— a szerény családi házak tömbjében van két bolt.

Az élelmiszerboltokkal fordított képet m u tat a kocsmák elhelyezkedése. A 
város 17 kocsmájából csak kettő található a középső sávban, nyolc a rossz la
kások, öt pedig a szerény családi házak töm bjeiben. A „pompás” lakások 
töm bjeiben két kocsma ad ivási és társalgási lehetőséget.

Igaz, hogy a város lakosságának 75%-a a középső sávban lakik, és ha így 
nézzük, akkor az élelmiszerboltok 61%-a még kevés is. Csakhogy a  belső rész 
boltjainak többsége nagy ABC- vagy élelm iszer-áruház, míg a külső tömbök 
boltjai kis alapterületű „boltocskák”.

M ivel az elszlamosodó tömbök  a város közepén vannak, szolgáltatásuk 
jobb, m int a hasonló társadalm i összetételű rossz lakások és szerény családi 
házak tömbjeinek. Ez nemcsak a boltokra vonatkozik, hanem  a gyerm ekin
tézményekre, az általános iskolára és az egészségügyre is.

Ha — durva megközelítésben — kétféle távolságot határozunk meg (gya
log elérhető és gyalog nem érhető el2), alkkor a város perifériája látszik kedve
zőtlen helyzetűnek:

Gyalog nem  érhető el
Bölcsőde Óvoda Alt. iskola

Rossz lakások 
tömbjei 5. 22. 22 5., 22.

Szerény családi 
házak tömbjei 21. 21. 19.

„Pompás” lakások 
tömbjei 17., 18.

Ism ét ugyanazokat a töm böket kapjuk, am elyek m ár eddig is több h á t
rán y t m utattak  fel. K ivétel a BVK-vezetők által lako tt 17-es és 18-as. Félreeső 
fekvése m iatt e két töm btől minden messze van, ami benne nem található. 
(Más kérdés, hogy az általános iskola, gyermek körzeti orvos — és gyerek — 
kivételével itt m inden van.) Még egy kivételről kell em lítést tenni, a fenti táb 
lázatban nem szereplő rossz lakású Berentéről. I t t  azonban — m int arról m ár 
szó volt — egy különálló falu teljes in frastru k tú rá ja  megtalálható.

Az egészségügy elrendezésében két elv érvényesülhet párhuzamosan. Szak- 
rendelés nem lehet m indenütt, a körzeti orvosi hálózat azonban „beterítheti” 
a várost. Azt, hogy a különböző tömbök milyen távolságra vannak a m inden
féle szakrendelést m agában foglaló kórháztól, nincs értelm e vizsgálni. Azt 
azonban érdemes megnézni, hogy melyek azok, amelyekből a körzeti orvosi 
rendelő kizárólag közlekedési eszközzel érhető el:

2 „Gyalog nem érhető el” az az intézmény, am elynek megközelítése gyalog 15 
percnél több időt venne igénybe, tehát ésszerűbb buszra szállni — ha van.
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Messze van
Felnőtt körzeti Gyermek körzeti

Rossz lakások  
tömbjei 5., 2. 5., 22.

Szerény családi házak 
tömbjei 21. 21.

„Pompás” lakások  
tömbjei

cd

A  gyerm ek in tézm én yek h ez  h ason lóan  az egészségü gyi e llá tás is  a város 
p erifériá ján  a legszegén yesebb . A  v á ro s középső sávjában fek v ő  elszlamosodó 
töm bök  jó l e llá to ttak , és a  k özp on th oz va lam elyest közelebb fek v ő  rossz la
kásos és szerény családi házas töm b ö k tő l m ég gyalog  elérhetők  ezek  a szo l
gá ltatások .

A z ed d ig iek tő l n ém ileg  eltérő  k ép e t m u tat a szellem  és a lé lek  k iszo lgá lá 
sa. L egjobban  ebből a szem pontból is a város középső sávja  e llá to tt. Itt ta lá l
ható  a M ű velőd ési K özpont, a leg n a g y o b b  könyvtár, m ozi, k iá llító terem  és 
gyerm ek k lu b k ön yvtár . A  többi sz e llem i-le lk i k iszolgáló in tézm én y  v iszo n t ép
p en  a  p erifériák on  h elyezk ed ik  el. A  rossz lakások töm bjeiben  ta lá lh a tó  két 
m ű velőd ési ház, k ét m ozi, h árom  k ö n y v tá r , egy ifjú ság i k lub  és a város öt 
tem plom a. A  szerény családi házak leg távo lab b i, 21-es töm b jében  eg y  m agán
házban fió k k ö n y v tá r  üzem el. M ind ezek  eg y  régebbi in frastru ktúra  m arad vá
n yai a rég i fa lvak b an  és a k olón iákon . M aradványok a szó szoros értelm éb en , 
m ert p éld áu l B arcikán m ű velőd ési h á z  is vo lt a h atvanas évek b en , d e ennek  
em lék ét m ár csak az ifjú ság i k lub  őrzi. A m i pedig m egm aradt, an nak  igén y-  
b ev éte li ad ata i a lacson y  szü k ség letet tükröznek .

Jól e llá to tt a k ét periférik u s B V K -v ezető i töm b is, m ert itt m ű k öd ik  az 
ü zem  sa já t m ű velőd ési háza, b en n e m oziva l és szakszervezeti k ön yvtárra l.

Ö sszefog la lva  az ed d igiek et a város belső szerkezetéről, a k ö v etk ező  kép  
bontakozik  ki. A  hom ogén  töm b ökb e rend ezen dő rossz lakású, szerény családi 
házas és elszlamosodó részeken  fő le g  fiz ik a i dolgozók laknak, és a lak ók  isko
la i v ég z e ttség e  a városi átlagnál a lacson yab b . A  városközpontban fek v ő  el
szlamosodó töm bök és a saját „ k u ltú rá jú ” B erente k ivéte léve l ezek  azok  a vá
rosrészek, a m elyek b en  kevés a b o lt és sok a kocsm a, am elyektő l m essze  fek 
szenek  az egészségü gy i és gyerm ek in tézm én yek , és bár m ű velőd ési in tézm é
n y ek k el ellá to ttak , ezek csupán v eg e tá ln a k . Lakóik é le th e lyzete  n em  k ed vez a 
szellem  m ű velésén ek . A z élet itt rosszabb  m inőségű , nehezebb, m in t a város 
m ás részein  —  erről vallanak  a szoc iá lis  problém ák adatai.

A szociális problémák

Bár a tanácsok  szociálpolitikai g yak orla ta  sok szub jektív  e lem m el és eset
legességgel terh e lt (például n incs sz isztem atik u s felderítés, ezért a rászorultak
nak csak töred ék e kap ilyen -o lyan  seg ély t), azért a segélyezettek  szám ának, 
ille tő leg  arányának  összehasonlítása  m égis jelzi va lam elyest a k ü lön b öző  töm 
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bök szegénységét. Legszegényebb (legnagyobb arányban itt részesül a 15 éves
nél idősebb lakónépesség rendszeres szociális segélyben) sorrendben a:

16. tömb (rossz lakás, sok öreg, 75%-nál több fizikai);
22. tömb (rossz lakás, sok öreg, 75%-nál több fizikai);
19. tömb (szerény családi ház, sok öreg, 75% -nál több fizikai) ;

5. tömb (rossz lakás, sok öreg, 75%-nál több fizikai).
Logikus lenne, hogy a gyerekekre irányuló rendszeres szociális segély 

(RNS) is ezekben legyen a legnagyobb arányú, hiszen ahol a felnőttek  szegé
nyek, a gyerekek sem élhetnek jobb módhan. Itt azonban még erősebben lép
nek be a segélyt osztók szubjektív szempontjai, és ennek eredm ényeképpen 
RNS-t csak az „illedelmes szegények” kapnak, nem minden rászoruló.3

A legtöbb segélyezett gyerek sorrendben a következő töm bökben van:
19. tömb (szerény családi ház, sok öreg, 75% -nál több fizikai);
21. tömb (szerény családi ház, 75%-nál több fizikai);

3. tömb (elszlamosodó, sok öreg, 75% -nál több fizikai) ;
16. tömb (rossz lakások, sok öreg 75%-nál több fizikai).
A nem illedelmes szegények gyerekei között sok a veszélyeztetett, de őket 

inkább állami gondozásba veszik, m inthogy segélyezzék. így a laku lha t ki, hogy 
a felnőttek szegénységében második, a veszélyeztetett gyerekek és az állami 
gondozottak rangsorában első helyet elfoglaló 22. tömbben (Herbolya) egyetlen 
RNS-ben részesített gyerek sincs.

A szegénységet és hátrányos helyzetet jelző m utatóktól eltérő a ny ilván tar
to tt alkoholisták elhelyezkedése a városban. Ebből a szempontból sorrendben 
a következő töm bök vezetnek:

1. tömb (elszlamosodó, 75% -nál több fizikai);
23. tömb (rossz lakás, sok öreg, 50—75% közötti fizikai) ;

2. tömb (elszlamosodó, 75%-nál több fizikai) ;
11. tömb (állami panel, 50—75% közötti fizikai).
A szegénységet m utatók közül — talán  épp a szegénység m iatt — egy sem 

kerü lt ebbe a sorba.
Látható, hogy a szegénység és a szociális problémák ugyanazokban a töm 

bökben sűrűsödnek, m int a rossz lakáskörülm ények és a gyenge szolgáltatás. 
Akik pedig itt élnek, azok főleg fizikai dolgozók, és nagy arányban  alacsony 
iskolai végzettségűek.

II. A VAROS LAKÚI VÁLASZOLNAK

A város globális megismerése u tán keríte ttünk  sort egy 2%-os, a tömbök 
lakóira reprezentatív  m intán végzett kérdőíves felvételre. K érdőívünk több 
célt szolgált. Egyrészt objektív adatokat vettünk  fel a lakáshelyzetről, a fog
lalkozásról, iskolai végzettségről és a jövedelem ről; másrészt vélem ényeket 
kértünk  az in frastruk turális ellátottságról, a város fejlődéséről, a lakással és 
a lakókörzettel való elégedettségről, valam int a művelődési lehetőségekről; 
harm adsorban a művelődési szokásokra, igényekre meg a szabadidő-eltöltés 
szerkezetére kérdeztünk rá. *

* Ennek a folyamatnak részletes elem zését és bizonyítását lásd Horváth Ágota: 
Szegény segély. Mozgó Világ, 1982/10.
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A lakással, az iskolai végzettséggel és a foglalkozással kapcsolatos adatok 
látszólag fölöslegesnek tűnnek , hiszen ezekkel m ár a  város megismerésekor is 
dolgoztunk. Mégis szükség volt rájuk, m ert a vélem énykérdéseknél tudnunk  
kellett, kik adják a válaszokat, és m ert a népszám lálás publikált szám lálókör
zetenkénti adatainál részletesebb bontásban vettük  fel őket.

A kérdőív adata inak  szám talan lehetséges feldolgozási szempontja közül 
kiem eltünk néhányat, am ely  figyelemreméltó jelenségekre vet fényt. így sor 
kerü lt a lakók és lakások közötti összefüggések, az elégedettség látszólagos pa- 
radoxonainak, a szabadidős tevékenységeknek és kiadásoknak elemzésére.

Lakók és lakások

A lakásadatok könnyebb kezelhetőeége és összevonhatósága érdekében 
több lépcsőben k ialak íto ttunk  egy lakásm inőség-indexet. Eredeti terveink sze
rin t a továbbiakban „csak használni” akartuk  az elemzésben ezt az indexet, de 
mivel kialakítása során különös tapasztalatokra te ttü n k  szert a lakáshelyzet 
minőségi oldaláról, ism ertetjük  m agát az eljárást.

Első lépésként a helyiségekkel való ellátottságot rendeztük egy három fo
kú skálába: jó, közepes, rossz. A helyiségekkel jól elláto tt lakások elé a kö
vetkező — általunk enyhének vélt — kritérium rendszert állítottunk: legyen 
benne konyha (vagy főzőfülke), előszoba, gardrób, éléskamra, erkély (vagy 
loggia, vagy terasz), fürdőszoba, külön W. C. és pince (vagy garázs). E két 
u tóbbit azért á llíto ttuk  vagylagosan, m ert a pincéket sok helyen bérbe adják, 
viszont garázs elég sok található  a kazincbarcikai lakótelepeken oly módon, 
hogy a házzal szemben garázssorokat építettek. Nem szabtuk feltételül a m ű
helyt meg a padlást, m ert ez a város lakásállom ányának mindössze 14%-át k i
tevő családi házakra szűkítette volna a választás körét. A kritérium rendszert 
azért állapítottuk m eg így, m ert az alapsorokból látszott, hogy ennél jobb la
kás nemigen van.

A m intába bekerült 767 lakás közül ezeknek a kritérium oknak egyetlen
egy jelelt meg, holott igazán nem mondható, hogy egy luxuslakás leírását ad
tuk. Enyhítenünk kellett h á t a feltételeken, ha valahogy differenciálni akartuk  
a lakásokat. Az erkélyszerűséget kihagytuk, a gardróbot és az éléskam rát pe
dig vagylagosan követeltük meg. Ily módon 100 lakás került a „helyiségekkel 
jól elláto tt” kategóriába.

A háromfokú skála m ásik végpontján a „helyiségekkel rosszul elláto tt la 
kás” állt. Az idetartozást egyetlen kritérium  dön tö tte  el: vagy nincs fürdőszo
ba, vagy a lakáson kívül van a W. C. Ilyen lakás 48 volt. A többi 619 lakás a 
„közepes kategóriába” került.

A következő lépésben alakítottuk ki a lakásm inőség-indexet ügy, hogy a 
helyiségekkel való ellátottsághoz négy újabb tényezőt vettünk hozzá. Eszerint 
a jó minőségű lakás az, am ely helyiségekkel jól elláto tt, és:

— valamiféle központi fűtés van (távfűtéstől az egyedi etázs-fűtésig) ;
— valam ennyire is korszerűnek nevezhető melegvíz-ellátás van (távme- 

legvíz-szolgáltatás, vagy villanybojler, vagy vezetékes gázbojler);
— valam ennyire is korszerűnek nevezhető főzési lehetőség van (villanytűz

hely vagy gáztűzhely akárm ilyen gázzal);
— a lakószobák szám a legalább kettő és fél.
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Ha meggondoljuk, m egint csak nem állíto ttunk  tú l szigorú feltételeket, hi
szen csak arró l van szó, hogy a „helyiségekkel jól elláto tt” lakások között ne 
legyen olyan, ahol cserépkályhával vagy vaskályhával fűtenek, ahol a vizet 
palackos gázzal vagy tűzzel melegítik, ahol sparherton  főznek és 2,5 szobánál 
kevesebb a lakószobák száma. A mintában szereplő 767 lakás közül mégis 
mindössze 37 darab kerü lt be a „jó minőségű lakás” kategóriájába.

A  „rossz minőségű lakásnál” nem te ttünk  hozzá semmit az eddigiekhez, 
teh á t a helyiségekkel rosszul ellátott 48 lakás „rossz” is. (Nincs fürdőszoba, 
vagy k in t van a W. C.)

A lakásm inőség-index használatakor igazolódott a város m egism erése so
rán  kialakult kép. „Rossz minőségű lakások” legnagyobb arányban a kérdő
ívek részletesebb adatai alapján is a rossz lakások tömbjeiben  vannak. 
Az egész várost tek intve 6% a „rossz minőségű lakások” aránya, de:
— a 22. tömbben 55%,
— a 23. tömbben 47%,
— az 5. tömbben 46%,
— a 16. tömbben 31%.

„Jó minőségű lakások” legnagyobb arányban a „pompás” lakások töm bjei
ben vannak: mind a 20., m ind a  18. töm bben a lakások 20%-a. míg az egész 
várost tekintve 5%. (A harm adik pompás lakású tömb, a 17-es elem szám a 
elem ezhetetlenül kicsi volt.)

A város előzetes ism eretében nem meglepőek az alábbi összefüggések sem 
(a 2 *-próba, illetőleg a jövedelem adatoknál a T -próba szerint m ind szignifi
káns):

— a „jó minőségű lakásokban” élők 2%-a 60 éven felüli;
— a „rossz minőségű lakásokban” élők 29%-a 60 éven felüli ;
— a „jó minőségű lakásokban” élők 18%-a vezető beosztású;
— a „rossz minőségű lakásokban” nem  él vezető beossztású;
— a „jó minőségű lakásokban” élők 58%-a szellemi dolgozó,
— a „rossz minőségű lakásokban” élők 89%-a fizikai dolgozó ;
— a „jó minőségű lakásokban” élők 62% -ának legmagasabb iskolai vég

zettsége legalább középiskola;
— a „rossz minőségű lakásokban” élők 78% -ának legmagasabb iskolai 

végzettsége legfeljebb 8 általános ;
— a „jó minőségű lakásokban” élő családok átlagos havi jövedelm e 4811 

forinttal, egy főre eső jövedelme pedig 859 forinttal m agasabb, m in ta  
„rossz minőségű lakásokban”, élőké.

A kérdőívek adatainak további feldolgozása során a lakások ad a ta it ösz- 
szevetettük a kérdezettek úgynevezett „kem ény adataival”. Ezek közül a ne
mek szerinti megoszlás közömbösnek mutatkoizott, a kor és á  gazdasági ak ti
vitás csak néha m agyarázott bizonyos kapcsolatokat a lakással, m aradt — m int 
legtöbbet magyarázó független változó — a foglalkozás és az iskolai végzettség. 
M indkét változó alapján fölösleges lenne á ttek in ten i az összefüggéseket, egy
részt azért, mert nagyjából párhuzamosak, m ásrészt, m ert amúgy is szignifi
kánsak, összefüggnek (a *s-próba szerint p=0.0000). Az alábbiakban az is
kolai végzettséget használjuk, m ert ennek kategorizálása pontosabb és a való
ságot jobban megközelítő, m int a foglalkozásé.
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Mielőtt a lakás és a lakók iskolai végzettségének összefüggéseit elem eztük 
volna, egy p róbát csináltunk. A kérdőív részletesebb végzettségi bontása sze
rin t ugyanúgy rangsoro ltuk  a tömböket, m in t a népszámlálás „8 általánost vég
zettek a 15 évesnél idősebb népesség arán y áb an ” kategóriája alapján. A két 
rangsor nagym értékű egyezést m utat: a városi átlag alatt lévő töm bök m ind
két rangsorban a városi átlag a la tt vannak, és fordítva: a rangsorok első és 
utolsó két-két tö m b je  pedig megegyezik.

Kik laknak a különböző tu lajdonform ájú  lakásokban?

Tulajdonforma

Iskolai végzettség %

8 általá
nosnál ke

vesebb
N==65

8 általá
nos

N =224

Szakisko
la, szak
munkás- 

képző 
N=101

Középis
kola

N=199

Felsőfokú

N = 72
Tanácsi 65 63 54 53 55
Szolgálati 3 3 3 9 8
Szövetkezeti 9 17 21 22 28
Örök 2 6 9 9 7
Magán családi ház 21 11 13 7 2
összesen 100 100 100 100 100

Az adatok jól m u tatják  Kazincbarcika jellegzetességét, az állam i lakások 
nagy arányát. E nnek megfelelően bárm ilyen végzettségi kategóriát is vesszük, 
m indenütt a tanácsi lakásban lakók aránya a legmagasabb. Ettől eltekintve 
megfigyelhetők bizonyos jellegzetességek. Szolgálati lakást legnagyobb arány
ban a közép- és felsőfokú végzettségűek kaptak, amiben nyilván a vállalati 
szempontok já tszanak  szerepet. A vállalatok szám ára fontosabbak a m agasabb 
kvalifikációjú dolgozók. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek nagy aránya a 
családi házban lakóknál annak a szociológiai közhelynek az iskolai végettség- 
be transzponált megjelenése, amely szerint családi házat inkább a m unkások 
építenek, mivel ők azok, akik nagyobb arányban  oldják meg sa já t erőből la
kásproblém ájukat. A családi házas alacsony iskolai végzettségűek jelenségének 
kiegészítője az az adatsor, amelyben az iskolai végzettséggel párhuzam osan nő 
a szövetkezeti lakásban  lakók aránya.

Iskolai végzettség %
Bérház
állaga 8. ált. 

kevesebb
8. általá

nos

Szakisko
la, szak
munkás- 

képző

Középis
kola Felsőfokú

N =65 N =224 N =101 N=199 N = 7 2

Kívül-belül jó 
Kívül rossz,

45 48 70 71 81

belül jó 
Kívül jó,

23 10 10 6 4

belül rossz 
Kívül-belül

11 20 14 18 11

rossz 21 12 6 5 4
összesen 100 100 100 100 100
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Bár a város sajátos helyzetéből eredően a lakók többsége állami lakásban 
él, ezek a lakások korántsem azonos színvonalú épületekben találhatók. Ha 
külön megnézzük a bérház jellegű épületeket (ezekben van a tanácsi, a szolgá
lati és az OTP-öröklakások zöme, meg az összes szövetkezeti lakás), akkor né
mileg differenciáltabb képet kapunk.

Kérdezőinkkel a bérház külsejének és belső közös tereinek állapotát íté l
te ttü k  meg adott szempontok alapján, és ezek az ítéletek kerü ltek  feldolgozás
ra. Ha először a teljesen jó állapotú (kívül-belül jó) és a teljesen lerom lott ál
lapotú (kívül-belül rossz) bérházakat vesszük figyelembe, akkor az iskolai 
végzettséggel párhuzam osan egy emelkedő és egy csökkenő szám sort kapunk, 
ami azt m utatja, hogy az alacsony iskolai végzettségűeknek a felsőfokú vég
zettséggel rendelkezőkhöz képest alig több m int a fele lakik teljesen jó álla
potú bérházban, és ötszörösük lakik teljesen lerom lott állapotúban. De a leg
alacsonyabb iskolai végzettségűek a rossz állapotú bérház enyhébb fa jtá iban  is 
(vagy csak kívül, vagy csak belül elhanyagolt) nagyobb arányban laknak, m int 
a felsőfokú végzettségűek. (Az összefüggés szignifikáns p = 0,0003.)

A házak külsejét legfeljebb az időjárás rongálhatja, belső közös tereit vi
szont a lakók. Hogy ez az erős igénybevétel be is következik, azt m utatja, hogy 
a „kívül jó, belül rossz” házak aránya m inden kategóriában körülbelül kétsze
rese a „kívül rossz, belül jó” házakénak. És hogy az elhanyagolt tágabb kör
nyezet nem inspirál a szűkebb környezet rendben tartására , azt m utatja az 
alábbi táblázat.

Iskolai végzettség %
3 ált. 

kevesebb 8 ált. Szt kn?'szakisk.
Közép-

isk. Felsőfokú

Lakás belül N =90 N=263 N =118 N =219 N =75
Rendes 73 86 93 95 97
Elhanyagolt 27 14 7 5 3
összesen 100 100 100 100 100

A 2 2-próba szignifikáns összefüggést m utat ( p = 0.0000), de m utatja  ez a 
táblázat azt a sokszor reménytelen küzdelm et is, am it a rossz körülmények 
között élő emberek folytatnak otthonuk m egterem téséért. Hiszen a legalacso
nyabb iskolai végzettségűeknek csak 45%-a lakik kívül-belül jó bérházban, de 
73%-uk lakása rendes és karban tarto tt; a 8 általánost végze teknek  csak 58%-a 
lakik jó házban, de 86%-uknak a lakása rendes; és a többi kategóriában is 
több a rendes lakások aránya, m int a jó épületben lakóké.

A hátrányok általában halmozódnak. Az alacsonyabb iskolai végzettségű
ek nemcsak nagyobb arányban laknak családi házban (minőségéről most 4ie 
essék szó) és rossz állapotú bérházakban, de lakásaik kisebbek is (p=0.001).

A lakások alapterület szerinti megoszlása (amit a kérdőívekben felvett 
bontáshoz képest kissé összevontunk) érdekes képet m utat. Az iskolai vég
zettség szerinti különbségek nem  olyan fokozatosak, m int más. változók esetén, 
nem ötféle csoportot jellemeznek, ahány iskolai végzettség-fajtával dolgozunk, 
hanem  hárm at: jellegzetesen elkülönül a nyolc általánosnál kesevebbet vég
zettek és a felsőfokú végzettségűek csoportja, a közbeeső három  kategória azon-
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ban nagyjából azonos képet m utat. A bban persze nincs változás, hogy az alap
terü le t a m agasabb iskolai végzettség felé nő.

Iskolai végzettség %

A lakás alapterülete 8 általá
nosnál ke

vesebb
8 ált. Szakm.,

szakisk.
Közép
iskola

Felső
fokú

N =89 N =261 N =119 N =219 N = 75

—49 m2 41 28 21 24 5
50—69 m’ 48 62 63 66 75
70’— 11 10 16 10 20

összesen 100 100 100 100 100

A z a lacsonyabb  iskolai vég zettség ű ek nem csak k iseb b  lakásokban  élnek ,
hanem  k ev ésb é  kom fortosokban is (a *2-próba szerin t p =  0.0-öt tizedesen  tú l
is n u lla):

Iskolai végzettség %
A lakás
komfortfokozata

8. általá
nosnál 

kevesebb
8. ált. Szakm.,

szakisk.
Közép
iskola

Felső
fokú

N = 90 N =263 N =119 N =218 N = 75

Komfort nélküli 13 2 1 2 —

Félkomfortos 19 14 8 4 —
Komfortos 20 15 9 9 4
összkom fortos 48 69 82 85 96

összesen 100 100 100 100 100

Az összkomfortos lakások aránya az iskolai végzettséggel nő, az összes 
ennél rosszabb kom fortfokozat a ránya pedig a legalacsonyabb iskolai végzett
ség felé növekszik. Persze K azincbarcikán még a nyolc általánosnál keveseb
bet végzetteknek is csaknem fele összkomfortos lakásban lakik, de ezzel egy
részt jelentősen elm arad a többi kategóriához képest, m ásrészt az összkomfor
tosnál rosszabb lakásokban m indenhol az ő arányuk a legmagasabb.

Ha pedig megnézzük, k inek m ennyibe kerül az, hogy fedél van a feje fö
lött, a következőket tapasztaljuk:

A nyolc általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek rosszabb lakásokért 
jövedelm ük nagyobb hányadát fizetik, m int mások a jobb lakásért. (Abszolút 
forintösszegben természetesen a felsőfokú végzettségűek fizetik a legnagyobb 
lakbért, közös költséget vagy OTP-törlesztést, de ez jövedelm ük kisebb hánya
dát teszi ki.)
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Iskolai végzettség
Család átlagos 
havi jövedelm e 

Ft

Lakhatás* 
a jövedelem  
százalékéban

8 általánosnál kevesebb 6642 8,2
8 általános 8803 7,7
Szakmunkásképző, szakiskola 9500 7,1
Középiskola 9250 7,7
Felsőfokú 11512 6,6
Átlag 9109 7,5

•A lakhatásban csak a lakbér vagy közös költség és törlesztés van benne. Nem  
tartalmazza a világítás, gáz, fűtés stb. költségeit.

Az elégedetlenség paradoxonai

Meglepő a lakással való elégedettség kérdésére adott válaszok m egoszlása:

Teljesen
elégedett

Részben
elégedett

Nem
elégedett Összesen

Jó minőségű  
lakásban élők 30 fő 7 fő 37 fő
Rossz minőségű 
lakásban élők 24 fő 16 fő 8 fő 48 fő

A zon  n incs m it csodálkozni, hogy a jó  lak ásban  élők nagy része e lég e d e tt
lakásárral, az pedig, hogy van olyan, aki csak részben elégedett, fakadhat ab
ból, hogy elég alacsony szinten rögzítettük a „jó minőségű lakás” k ritérium ait. 
A „rossz minőségű lakásokban” lakók vélem énye azonban furcsának tű n ik : tú l 
sok az elégedett, és túl kevés az elégedetlen. Ez a  tény arra  utal, hogy a  la 
kással való elégedettséget más is befolyásolja, nem  csak a lakás minősége. De 
mi?

Az életkor és a lakással való elégedettség összefüggését (p=0.001 а Xх- 
próba szerint) az alábbi táblázat m utatja :

Elégedettség a lakással

É l e t k o r

15—29 éves 
N=100

30—49 éves 
N =379

50 éves és 
idősebb 
N =154

Teljesen elégedett 49% 56% 64%
Részben elégedett 39% 37% 29%
Nem elégedett 12% 7% 7%

összesen 100 100 100
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Tudjuk, hogy a rossz lakású töm bökben nagyobb arányban laknak öre
gek, mégis ők a legelégedettebbek lakásukkal. Tudjuk, hogy ugyanezekben a 
tömbökben találjuk  a legnagyobb szegénységet is. Mindez arra  utal, hogy az 
itt élők civilizációs és igényszintje, valam int az anyagi kilátástalanság a m eg
szokás erejével érvényesíti hatalm át.

Ahol a szoba—konyhás lakásban a konyha az egyetlen fű tö tt helyiség, 
amelyben m indig ég a tűz a sparhertban, m ert vagy főznek, vagy a mosáshoz, 
mosogatáshoz, m osakodáshoz melegítik a vizet; ahol a szobát egyáltalán nem 
fűtik, m ert az m ár tú l drága lenne, és oda úgyis csak aludni já rn ak ; ahol a 
család nappali élete a konyhában zajlik, nos: o tt nem fog hiányozni a központi 
fűtés. Az idősebbek úgyis ezt szokták meg, a fiatalabbnak pedig rem énytelen 
egy körülbelül 80 000 forintos kiadás csak „kályhára” (hiszen mi más a kazán 
és az egész rendszer), amin ráadásul vizet sem lehet melegíteni, meg főzni 
sem lehet. Ráadásul a sparhert „ itt is, o tt is fellelhető” fával meg m indenféle 
háztartási hulladékkal üzemel, tüzelőre költeni alig kell.

Ahol a család dolgozó tagjai a m unkahelyükön fürdenek, az asszonyoknak 
és a gyerekeknek pedig elég egy lavór is, o tt nem fog hiányozni a fürdőszoba. 
De még ha hiányozna is! A lakáson belül nincs rá  négyzetméter, a víz még 
nincs bevezetve a házba, nincs csatorna, de még emésztő se. Mindezt — hozzá
számítva a felszerelést meg a szakem ber m unkad íjá t — aligha lehetne előállí
tani újabb 80 000 fo rin tnál olcsóbban. M arad, am it megszoktak : a budi a la tt 
elég egy gödör, a vizet be lehet hozni az udvari csapról, a m osogatóiét ki le
het löttyinteni az udvarra . Ha a lakás csak szállás lehet, annak ez is megfelel: 
van fedél a fejük fölött, nem kell nagyon sokat fázni; enni, inni, ürítkezni és 
szaporodni itt is lehet. Mivel más nem  lehet, nem is kell, ezért hát „elége
dettek” lakásukkal.

Hasonló ellentm ondásra bukkanunk a laksűrűség és az elégedettség össze
vetésekor. Kazincbarcika legsűrűbben lak o tt töm bjei:

100 szobára jutó 
lakók száma

22. tömb (rossz lakású) 264
2. tömb (elszlamosodó 211
1. tömb (elszlamosodó) 206
7. tömb (szövetkezeti panel) 200

21. tömb (szerény családi házas) 200
23. tömb (rossz lakású) 195

Kazincbarcika átlaga 186

Az ország városainak átlaga
(Budapest nélkül) 141

Ha viszont a lakásukkal teljesen elégedetleneket és csak részben elégedet
teket megkérdezzük arról, hogy nem ta lá lják -e  tú l soknak a lakásban együtt 
élők számát (az elégedetteknek ezt a kérdést nem tettük  fel), akkor azt ta 
láljuk, hogy — sorrendben a következő töm bökben találják leginkább m egfe
lelőnek a laksűrűséget:
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21. töm b (szerény családi házas);
2. tömb (elszlamosodó);
1. töm b (elszlamosodó).

Valószínűleg m egint arról van szó, hogy az elégedettséget vagy elégedet
lenséget nem annyira  az általunk fontosnak ta r to tt  objektív m utatók határoz
zák meg, m int inkább a  hagyományosan á tö rök íte tt élemód és — megint — az 
ebből való kitörés reménytelenségéből fakadó belenyugvás.

Ahol a család tagjainak nincsenek (m ert sohase lehettek, és nem szoktak 
rá) teret, egyedüllétet és nyugalm at igénylő individuális otthoni elfoglaltsága
ik ; ahol az a természetes, hogy a gyerek a  konyhaasztal sarkánál tanul, m i
közben szól a rádió és zajlik az élet, o tt nem  érték  a külön szoba, és nem  za
varó a nagy laksűrűség. (Hogy mégis, azt legfeljebb az idegekben lassan hal
mozódó feszültségek időnkénti robbanása jelzi.) Hiszen am it kell, beleértve a 
tankötelezettség teljesítését, eddig is m egcsinálták, ezután is megteszik, a gye
rek tanulm ányi eredm ényének meg senki nem  tu lajdonít nagy jelentőséget, 
úgysem  abból fog élni.

Azonban úgy tűnik, hogy ez csak egy bizonyos küszöbértékig igaz, és 
van a zsúfoltságnak egy olyan foka, am in tú l m ár életmódbeli hagyományok 
sem könnyítik meg elviselését. Ezt m utatja  a kiugróan nagy laksűrűségű Her- 
bolya (22. tömb), ahol az elégedetlenek többsége tú l soknak ta rtja  az együtt 
élők számát.

A szabadidő szövedéke

A magyarországi szabadidő-vizsgálatok alap ján  k ialakíto ttunk egy listát, 
am ely azokat az elfoglaltságokat tartalm azza, amelyek nem  kapcsolódnak az 
első gazdaságban végzett tevékenységekhez, illetőleg a személyes fiziológiai 
reprodukcióhoz (alvás, evés, tisztálkodás). Ily  módon m indenféle keresetpótló 
vagy kiadáskímélő különm unkát — ami egyre nélkülözhetetlenebb a családi 
életszínvonal fenntartásához — a szabadidős tevékenységekhez soroltunk, m ert 
bizonyos kényszerek szabta hátárok között -(ilyenek: megélnek-e nélküle vagy 
sem, illetőleg van-e rá lehetőség) az egyén szabadon dönthet felőlük.

K utatási és hétköznapi tapasztalatok alap ján  elkülönítettük az alszik, he- 
verészik  kategóriát m indazon tevékenységekre, amelyek nem  a szorosan vett 
fiziológiai szükségletet elégítik ki, hanem az idő „agyonütésének” egy m ódját 
jelentik.

Az országos időmérleg adatai szerint (Időmérleg, KSH, Bp. 1980) az or
szág 15—69 éves lakossága 1972/77-ben egy átlagos napon az 1440 percből 481 
percet (33%) fo rd íto tt a főfoglalkozásként végzett m unkára, 737 percet (51%) 
személyes fiziológiai szükségleteire. M integy 3 óra m arad teh á t az általunk sza
badidőnek nevezett tevékenységre. Ha ebből leszám ítjuk a m unkahely és a la
kás közötti közlekedésre fordíto tt időt, figyelem be vesszük, hogy m ár ezekben 
az években a szellemi különm unka, a nem mezőgazdasági fizikai m unka vagy 
a jövedelem-kiegészítő mezőgazdasági m unka is időt vett igénybe — akkor m i
nim álisra zsugorodik a valóban szabad rendelkezésű idő.

Ezért mindössze annyit kérdeztünk, hogy a listán szereplő tevékenységek 
közül melyeket végzi legszívesebben és m elyeket leggyakrabban. Feltételezé
sünk szerint tevékenységek stru k tú rá ja  segít értelm ezni a város lakóinak m ű-
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velődési szokásait, a vágyott és gyakorolt elfoglaltságok közötti különbség pe
dig a ku ltu rá lis  tervezéshez adhat tám pontokat.

Az eredm ényt az alábbi táb lázat szem lélteti:

A legszívesebben és leggyakrabban végzett szabadidős tevékenységek, 
az adott elfoglaltságot jelölők százalékában

N =767
legszívesebben
leggyakrabban

1. tévét néz, rádiót | ~  1 62

2. olvas

3. ház körüli munkát 
végez

4. családon belül 
beszélget, 
játszik stb.

5. barátaival 
találkozik

6. alszik, heverészik

7. egyéb tevékeny
ségek

8. tanul

9. szabad m ozgás 
(séta, kirándulás, 
utazás, horgászás 
stb.)

10. sportol

11. különmunkát 
végez

korrelá
ciók

0.375

0.395

0.407

0.506

0.415

0.338

0.464

0.390

0.386

0.607

0.338

A lista értelmezéseihez el kell m ondanunk, hogy kizárólag gyakorlati cé
lokat szolgál, a próbakérdezés során  leginkább értelmezhetőnek bizonyult meg
nevezések kerü ltek  bele. Nem k ívánunk  állást foglalni a szabadidő m eghatáro
zása körüli v itákban , s túl kicsi volt a m intánk a KSH kategóriáinak alkalm a
zásához. K ategóriánk tartalm a így a következő: a ház körüli m unka  a h áz ta r
tási, k arb an ta rtás i m unkákat, a vásárlást, a szolgáltatások igénybevételét je
lenti, az olvas az újság-, a fo lyóirat- és könyvolvasást, a tévénél, rádiónál nem 
különítettük el, hogy kizárólagosan vagy háttérként használja, a családon be
lüli kategória tartalm azza a gyerm eknevelést, gyerekgondozást és mindazt, 
am it a kérdezett családon belül végzett tevékenységnek gondol (a kézim unká
tól a beszélgetésig). A barátaival ta lá lkozik  címszó a la tt gyűjtö ttünk  össze m in
den társas, közösségi tevékenységet, beleértve a kulturális és szórakoztató in
tézmények látogatását is. Az u tóbb iak  azért nem szerepelnek külön a listán, 
m ert a  kérdés a legszívesebben és leggyakrabban végzett tevékenységekről 
szól, s elővizsgálataink szerint a ku ltu rális  intézmények látogatása nem  ta r
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tozik ezek közé. A tanul egybeesik a KSH tanulás, egyéb szellemi tevékeny
ség kategóriával, a szabad mozgás viszont egy KSH-kategória m egbontását je
lenti, amennyiben a sportolást önálló címszónak vettük fel. Az egyéb  a fentiek
be és azonos kategóriába be nem sorolható tevékenységek gyűjtőfogalm a.

A legtöbben teh á t tévét néznek, rádiót hallgatnak, olvasnak, ház körüli 
m unkát végeznek legszívesebben (mindegyik több mint a válaszolók fele). Leg
kevesebben a különm unkát, a tanulást, a szabad mozgást és a sportolást prefe
rálják . A megvalósulásban nincs különösebb változás, de több lesz a ház körüli 
m unkát végzők száma (10%-kal), csökken a tévénézőké, rádióhallgatóké (7'Vo
kal) s az olvasóké (19%-kal), illetve növekszik a különm unkát végzőké, a ta 
nulóké, erőteljesen csökken a szabad mozgást végzőké, sportolóké. Drasztikusan 
csökken az alszik, heverészik kategória, a legszívesebben végzők fele teheti 
csak azt, hogy barátaival találkozik, s kevesebb az egyébre ford ítható  idő is.

Világosan kirajzolódik egy skála: minél közelebb van az adott tevékeny
ség a kereső, term elő tevékenységhez, annál nagyobb elvégzésére a kényszer, 
és minél távolabb van ettől, annál kisebb a szabadsága annak, hogy a kérdezett 
azt csinálja, amit szeret. A különm unka, a ház körüli m unka, a tanulás egy 
határig  szívesen végzett szabadidős tevékenység. Egy határon  tú l viszont szo
rító kényszer. S mivel az időkeret adott, m inderre a pihenésből, ólvasásból, 
társas életből kell elvenni az időt.

A legszívesebben és leggyakrabban végzett tevékenységek közötti korrelá
ció legerősebb a sportolásnál és a családi tevékenységeknél. Ez azt jelenti, 
hogy azok, akik ezt végzik a legszívesebben, a legnagyobb valószínűséggel ezt 
végzik a leggyakrabban is. Valószínűleg rögzült szokásrendszerről van szó. 
A szervezett keretek között végzett sportolás vagy a gyermekneveléssel, gyer
mekgondozással, háztartási kapcsolatokkal együtt járó teendők erősen m egha
tározóak, ebből az időkeretből nehéz elvenni. Bizonyítja ezt az alvás, tévézés, 
különm unka gyenge korrelációja: a  heverészés vagy tévézés cserélhető fel leg
könnyebben más kötelezettségekre (ha nem is a legszívesebben). A különm un
ka más ügy, itt nem  tudni, mi a gyenge korreláció oka. B iztosan nem a köny- 
nyen felcserélhetőség, hiszen jövedelemszerző és sok esetben szinten tartó  te
vékenység. Gyanítjuk, hogy itt inkább arról van szó, hogy kevesen végzik 
szívesen.

A szabadidős tevékenység sok tényezőtől függő, bonyolult, szám talan egye
di változatot tartalm azó, komplex egység. A rra voltunk kíváncsiak, hogy az 
általunk vizsgált m inta alapján m it m ondhatunk a város lakóinak szabadidő
struktúrájáról, m ilyen tényezők határozzák meg, hogyan jellem ezhetők az egyes 
tényezők, milyen a szövedéke, a szerkezete a fő m unkaidőn kívül végzett te 
vékenységnek.

V an egy közművelődési közmegegyezés, mely szerint az egyes jellegzetes 
szabadidős tevékenység-együttesek m eghatározott társadalm i rétegekhez köt
hetők, azaz az életkori, nem  szerinti, iskolai végzettségi, foglalkozási kategó
riákkal jól leírhatók. A közművelődési határozat és tö rvény  szerin t kiemelt 
ré tegként kell kezelni az ifjúságot, a nőket, a fizikai dolgozókat. Ez a gyakor
latban  azt eredményezi, hogy feltételezünk e csoportosítás szerin t elkülönülő 
tevékenységeket, azt vélve, hogy vannak ifjúsági, női, m unkás stb. szabadidős 
elfoglaltságok. Érdemes hát megvizsgálni, hogy egy ilyen stru k tú rak ép re  ala
pozott szabaidő-eltöltést szervező gyakorlat m egállja-e a helyét.
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Tapasztalataink szerint nem. E zért kibővítettük a m agyarázó változók kö
ré t: a szabadidő-eltöltés intézm ényeinek igénybevételét, a különböző művelő
dési csoportokhoz tartozást és a városi léttel való elégedettséget firtató  kérdé
sekkel. Az így k ialakíto tt változók sem  adhatnak teljes m agyarázatot. A rra 
azonban alkalm asak, hogy érzékeltessék a bonyolultságot.

Intézmények

Ügy véltük, hogy a város ad ta  szabaidő-eltöltési lehetőségek és a szokások 
valam iképpen feltételezik egym ást, teh á t az a tény, hogy ezek az intézmények 
léteznek és szolgáltatásaikat igénybe lehet venni, befolyásolja a szabadidő
eltöltési szokásokat, illetőleg hogy a tevékenységek szövedékéről rajzolt ké
pet az igénybevétellel kapcsolatos szokások összessége árnyaltabbá teszi.

K érdőívünkben felsoroltuk a város legfontosabb szabadidős intézményeit,, 
s m egkérdeztük, hogy m ikor volt utoljára. Ügy csoportosítottuk, hogy az 1 
hónapon belüli o ttlé t rendszeres, a fél éven belüli alkalm i, az ezen túli gyakor
latilag azt jelen ti, hogy nem  veszi igénybe  az intézm ényt. A kategóriák te r
mészetesen önkényesek, m indössze a rra  alkalmasak, hogy szokásbeli különb
ségeket érzékeltessenek. A válaszok megoszlása a következő:

Intézmény
A válaszok % -ban

Rendszeres Alkalmi Nem
N—766

Művelődési ház 31 20 49 100
Könyvtár 22 10 68 100
Mozi 26 20 54 100
Étterem, presszó 23 14 63 100
Kocsma 7 3 90 100
Templom 3 7 90 100
Sportesemény 22 10 68 100

A kocsm ának és tem plom nak rossz csengése (konnotációja) van, feltehe
tőleg azért ilyen alacsony a rendszeres látogatást válaszolók száma. A többi
nél m eglehetősen egységes az, hogy a válaszolók negyede igénybe veszi az in
tézm ényeket. De még ha tek in te tb e  vesszük a kötelező szépítést is, legalább 
30%-ról elm ondhatjuk, hogy többé-kevésbé tud ezen intézm ények létezéséről, 
és olykor használja is őket. Fontos, hogy a város m űvelődési házainak többsé
gében van mozi és könyvtár.

Az, hogy kik  milyen m értékben  használják — az á lta lu n k  felvett változók 
közül —, leginkább a foglalkozástól függ, a művelődési ház és a sportesemé
nyek látogatása ezenkívül m ég a családi állapottól is. A kocsm a- és a tem plom 
látogatás függetlennek bizonyult.

Az intézm ények rendszeres látogatóinak százalékos megoszlását foglalkozá
si csoportok (m unkajelleg-csoportok) szerint a következő táblázat m utatja.

E táblázat szerint a fizikai foglalkozásúak jelentik  a látogatók többségét 
(kivétel a könyvtár). E tek in te tben  teh á t beszélhetünk egy, az értelmiségi szo
kásrendszerhez közelítő tendenciáról — éppen, m ert az értelm iség felü lrepre
zentált á kocsma és a templom kivételével m indenütt, s nem  beszélhetünk a fi
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zi kai foglalkozásúak  érdektelen ségéről vagy arról, hogy  a város in tézm ényei 
nem  n yú jtan ak  szám ukra is elfogadható k ínálatot.

Az elmúlt 
hónapban volt

Segéd
munkás

Betaní
tott

munkás
Szak

munkás
Egyéb
szel
lemi

Értel
miségi

ö ssze 
sen N

Arányuk a teljes 
mintában 8 19 37 26 10 100 567

Művelődési házban 5 16 32 34 13 100 180
Könyvtárban 7 14 20 34 26 100 124
Moziban
Étteremben,

6 18 34 28 14 100 144

presszóban 4 14 40 30 12 100 127
Kocsmában 3 20 63 12 3 100 40
Templomban
Sportrendezvé-

13 25 37 19 6 100 16

nyen 5 13 52 21 9 100 116

É rdem es m egfigyeln i, h ogy  ebben a —  különben  egyre  k evésb é  jól hasz
nálható —  csoportosításban is e lég  világos tendenciák  rajzolódnak  ki. A  szak
m unkás foglalkozásúak k örü lbelü l szám arányuknak m eg fe le lő  m ódon vannak  
je len  az in tézm ényekben. K ivéve  a könyvtárat, ahol m ajd nem  fe lére  csökken, 
és a kocsm át, ahol k étszeresére nő arányuk. A b etan íto tt m u n kások  a kocsm a  
és a tem plom  látogatói k özött tú lreprezentáltak, a segéd m u nk ások  csak a 
tem plom nál. A  nem  fizikai foglalkozásúak  viszont épp e k ét in tézm én yben  v an 
nak k eveseb b en , m int va lós létszám uk. T erm észetesen  40 kocsm a- és 16 tem p
lom látogatób ól nehéz m esszem en ő k övetkeztetést levon n i, k iv év e  azt, hogy eb
ben a k özegben  egyik  sem  tartozik  az álta lános szokások  közé. És sem  az al
koholizm usra, sem  a vallásosságra  nem  vonhatunk le  k övetk eztetések et, azért 
sem , m ert inni és im ádkozni bárhol lehet, s azért sem , m ert adataink csak  
a b eva llást s nem  a tén y leg es h elyzetet tükrözik. M ás-m ás okból ugyan, de a 
kocsm ázó is, a tem plom ba járó is inkább konspirál, m in t n y íltan  h irdetné  
ebbéli v o ltá t. Talán az is k itű n ik , hogy  a m űvelődési házban és a m oziban leg 
egyen leteseb b  a foglalkozási eloszlás, legkisebb  az a lu l-, ille tv e  felü lreprezen-  
tálás, a könyvtárban a leg k ev ésb é  az a kiugróan m agas érte lm iség i foglalk ozá
súak m iatt.

Ha csak a közm űvelődési in tézm én yek et nézzük, és csak k ét kategóriát 
használunk  (jár— nem  jár), s ezt az iskolai végzettséggel vetjü k  egyb e, ponto
sabban értelm ezhetők  a m ondottak.

Iskolai végzettség

Az elmúlt fél évben volt az intézményben

A válaszolók %-ában N=763

Művelődési Könyvtár Mozi
8 általános alatt 21 11 18
8 általános 52 22 47
Szakmunkásképző 45 16 49
Középfokú 60 40 50
Felsőfokú 75 67 55

összesen 52 33 46
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A művelődési ház vezető szerepének indoklásául m ár m ondtuk, hogy ezek
ben az épületekben van a könyv tár és a mozi is. De az is valószínű, hogy ez az 
intézm ény sokféle elfoglaltságot kínál, ezért szélesebb közönségrétegből tud 
m eríteni. Kazincbarcikán korszerű, jól vezetett művelődési központ működött 
a vizsgálat időszakában. Ezzel az intézm énnyel tehát m in t a város vezető kul
tu rá lis  létesítm ényével kell szám olnunk, s művelődési házról beszélve is első
sorban az Egressy Béni M űvelődési Központra gondolunk (másodsorban a 
BVK Radnóti Művelődési Házára) s kevésbé a külterületek  kis intézményeire. 
Ebben az épületben is m űködik mozi s szerves egységben könyvtár, ez is in
dokolja, hogy egyszerre nevezzük művelődési háznak s a város központi mű
velődési intézményének. A városiasság szempontjából azonban nem egyértel
m űen pozitív dologról van szó. Fontos, hogy van egy központi komplexum, 
am elyik korszerűen, jól m űködik, s hatóköre is széles. Hiányoznak azonban a 
decentrum ok, a kisebb egységek m űvelődésének intézm ényei. S így a kép in
kább falusias. Igyekeztünk bizonyítani, hogy a város nem  homogén, jól elkü
löníthető egységei vannak, s ezeket egy  központtal befogni nem  lehet. Így a 
művelődési házról te tt  m egállapításaink (mely mozi is, könyvtár is) elsősorban 
a központi intézm ényre igazak.

Érdemes megem líteni azt, hogy a művelődési házba járás szorosan függ az 
életkortól, a 20 éven aluliak 72%-a, a 60 éven felüliek 11%-a volt egy hóna
pon belül művelődési házban, a középkorúaknái 30% körüli az arány. Ha a já r— 
nem  já r  összevont kategóriát használjuk, akkor az 50 év alattiak  57%-a, a fe
lettiek  31%-a bizonyul legalább alkalm i látogatónak.

Végül a rend kedvéért em lítsük meg, hogy a családi állapot a művelődési 
házba és a sportesem ényre já rá st befolyásolja m egkülönböztethetően, természe
tesen a nőtlenek és hajadonok javára.

összegzésül annyit á llap íthatunk  meg, hogy a „m ikor volt u to ljá ra?” kér
désre adott válaszok nem egyenletesen oszlanak meg, elképzelhető tehát, hogy 
változóként kezeljük őket. Nincs kizárólagos intézmény, am elyet mindenki lá
togatna, illetve senki sem, s egy intézm ény látogatását sem lehet egy kizáróla
gos tényezővel m agyarázni. Tendenciaszerűen igaz az, hogy a művelődés in
tézm ényeit inkább a m agasabb iskolai végzettségűek, a nem  fizikai foglalko
zásúak látogatják, a társadalm i nyilvánosság egyéb intézm ényeiben fordított a 
helyzet. De mindegyik réteg szokásrendszerében m egtalálható mindegyik in
tézmény, m indegyik intézm ény látogatói között jelen van m indegyik csoport. 
Pontos megfeleltetés teh á t a nagy struktúraképző tényezők alapján nem lehet
séges. A nnyit m ondhatunk tehát, hogy a művelődési házba járó  em ber valószí
nűleg fiatal, iskolázott, szellemi foglalkozású, a kocsmába pedig idősebb, ke
vésbé iskolázott, fizikai dolgozó, de ezzel még keveset tu d tu n k  meg, hiszen a 
művelődési házban is (ha jól m űködik) m egtalálhatók idős, családos m unká
sok, és a kocsmában is találkozunk fiatal értelmiségiekkel.

M indezt népművelői babonák ellen mondjuk el ilyen részletesen (hiszen 
am úgy teljesen nyilvánvaló): kevés, ha a mozinézőről, könyvtári olvasóról, a 
presszó, diszkó közönségéről annyit tudunk, hogy hány százalékuk munkás, fia
tal, nő és milyen az iskolai végzettségük. Ezzel voltaképpen még semmit sem 
tudunk  arról, hogy m iért éppen ők jö ttek  el, mi a közös bennük, mi külön
bözteti őket meg a távolm aradóktól. S ezért ta rtju k  elképzelhetetlennek az e 
tényezők alapján csoportosított szabadidős, közművelődési program okat. De ha
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még ezeknél a számoknál m aradunk is, érdem es elgondolkodni. Bár a szak
m unkásoknak csak alig több m int egytizede állíto tta, hogy rendszeres könyv
tárba járó, a könyvtárak rendszeres látogatóinak ötödé belőlük kerül ki. S b á r 
a rendszeres könyvtárhasználók negyede az értelmiséghez tartozik, az érte lm i
ségiek m ajdnem  fele nem rendszeres könyvtárhasználó, harm ada pedig egyál
talán  nem. A példa csak egy a lehetségesek közül arra, hogy a közművelődési 
intézm ényrendszernek bonyolult módon kell alkalmazkodni a valósághoz, egy
szerre kell ellentétesnek látszó követelm ényeknek megfelelni, több irányú, 
egyidejű fejlesztést végrehajtani.

Csoportok

Tudjuk, hogy nemcsak — talán nem  is elsősorban — központilag szerve
zett intézm ények jelentik a szabadidő-eltöltés lehetőségeit. Az em berek tá rsa 
dalmi lé tüket társasági létként élik meg, életük során számtalan csoportnak 
tagjai, ezek közé tartoznak legfontosabb kisközösségeik, a család, a m unkahely, 
a lakóhely s informális, de szintén m eghatározó csoportjaik, baráti társaságok, 
egyesületek, műkedvelő csoportok, sportkörök stb.

Főként az utóbbiakra gondoltunk, am ikor fe lte ttük a kérdést, hogy tag ja-e  
valam ilyen csoportnak. Szűkítenünk kellett, m ert így a kérdés pon tatlanná — 
és értelm etlenné — válik, hiszen m indenki tag ja  valam ilyen csoportnak. Így a 
város közművelődési gyakorlatában meglévő form ális jegyekkel is rendelkező 
(azaz hivatalosan is elismert, ny ilvántarto tt) csoportokban való részvétel irán t 
érdeklődtünk: klub, egyesület, kör, szakkör, m űvészeti csoport.

A rra szám ítottunk, hogy az így létrejövő változó eltér az előzőtől, hiszen 
ezek léteznek a felsorolt intézményeken kívül is, esetleg erősebb kötelékeket 
jelentenek, m in t az intézmény látogatása, s így m ásként befolyásolják a sza
badidős szokásokat. De még a művelődési házban lévő klub tagjának lenni 
is több és más, m int rendszeres művelődési ház látogatónak.

A csoporttagság is a foglalkozással és a családi állapottal m utat szoros 
összefüggést, s legjobban ez is az iskolai végzettséggel jellemezhető. A ten d en 
ciák teljesen egyeznek az intézményeknél lá to ttakkal, tehát intézményen k ívü
li csoporttagságot nem értünk tetten. Ez következik a kérdésfelvetésből is, de 
utal arra  is, hogy nincs a városban olyan jelentős csoport, szabadidős társu lás, 
am ely független lenne a művelődési intézm ényektől. Jpkább csak a m űvelődé
si házak ak tív  m agját (a szakkörök, csoportok, klubok tagságát) ta láltuk meg. 
Bizonyításul hasonlítsuk össze a művelődési ház látogatóinak és a csoportta
goknak arányát iskolai végzettség szerinti bontásban:

%
ib A u ia i v e g z -e u se g

Látogatók Csoporttagok

8 általános alatt 21 8
8 általános 52 17
Szakmunkásképző 45 12
Középfokú 60 16
Felsőfokú 75 27

összesen 52 16
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Ha pedig azokat vizsgáljuk, akik sem m iféle csoportnak nem tagjai, tá 
volm aradásukról a következőképpen nyilatkoznak: 68%-uk válaszolta azt, 
hogy nincs ideje, 12% ta rtja  öregnek m agát, 8% -át nem érdeklik a meglévő 
csoportok.

Az időhiányra hivatkozás az értelm iség, az életkorra hivatkozás az ala
csony iskolai végzettségűek jellemző indoka. Természetesen m indkettő h ivatko
zásként fogadható el, nem valódi okként, de m int ilyen jellegzetes, megcá
folhatatlan, s sokszor úgy tűnik, m egváltoztathatatlan.

Erről a változóról tehát annyit m ondhatunk, hogy szorosabb, aktívabb 
kötődést jelez a művelődési intézményekhez.

Elégedettség-változók

Ügy véljük, hogy a szabadidő-eltöltés m ódja befolyásolja a város lakóinak 
közérzetét, jelzi a városiasság fokát. N yilvánvaló, hogy nem az egyes intéz
mények, hanem  azok összessége, a város egésze jelent meghatározó élm ényt. 
Segíthet értelm ezni időfelhasználásának szövedékét az, hogy valaki m aradna-e 
a  városban, vagy elvágyik onnan, s ha igen, akkor városiasabb vagy falusibb 
környezetbe. Feltételezhető, hogy ha valakinek sikerül a lakóhelyén sa já t tes
tére szabott időtöltéseket találni, akkor kisebb a valószínűsége, hogy elvágyó
dik. A rra vagyunk kíváncsiak, hogy a helyben m aradás—elvágyódás változó 
alkalm as-e a szabadidő struk tú rájának  értelm ezésére.

A város sajátos jellegénél fogva érdem es a kérdést először a születési hely- 
lyel összefüggésben vizsgálni. A lakosság tizede született Kazincbarcikán, ille
tőleg valam elyik előd községben, három ötöde más községben, nem egészen a 
harm ada m ás városban. Az itt születettek ragaszkodnak legjobban városukhoz, 
63%-uk itt telepedne le, ha választania kellene, negyedük más városban, 13%- 
uk községben. A falun születettek fele választja  Kazincbarcikát, a negyedénél 
valamivel több m ás városba, ötödé fa lu ra  költözne. A városban születettek 
vágynak leginkább Budapestre vagy m ás városba (46%), legkevésbé fa lu ra  
(13%), de 40% -uk Kazincbarcikát választaná. (Általában hadd jegyezzük meg, 
hogy a városi születésűek 87%-a várost választ, a községben születettek 20%i-a 
választ községet. A vágyódás iránya elsöprően a város.) Kazincbarcikát vá
lasztók 64%-a született falun, negyede B udapesten, vagy más városban. A szá
mok teh á t azt igazolják, hogy Kazincbarcika város a válaszolók vágyaiban is, 
döntő többségük annak éli meg.

Finom abb képet kapunk, ha ism ét az iskolai végzettség szerinti bontás
ban vizsgáljuk az összefüggést. A kérdés ugyanis sugallja á változtatásra va
ló képességet, hiszen úgy hangzi/k: ha választhatna. Nem egyszerű dolog lakó
helyet változtatn i, ezért nemcsak a vágy erősségéről, a lehetőségek szám bavé
teléről, hanem  a m egvalósíthatóság m érlegeléséről is van szó. És m ásként ítéli 
városnak K azincbarcikát az, aki községből költözött ide, m int aki a főváros
ból. Az ism eretek bővülésével növekszik m ind a lehetőség az elköltözésre, 
mind az összehasonlítási alap, mind a gyakorla ti kivitelezéshez szükséges anya
giak előterem tésének képessége.

Végül is döntés kérdése, hogyan íté ljü k  meg, ha egy város lakóinak fele 
máshol telepedne le. Mi arra  hajiunk, hogy három  évtized alatt hatalm as fe j
lődés az, am elyik ötven százalékos m egtartó  erőt eredményez. Az persze intő
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jel, hogy a legigényesebb csoport, a felsőfokú végzettségűek csak 34%-ban 
m aradnának a városban.

Iskolai végzettség

Ha választhatna, hol telepedne le  
legszívesebben ?

Kazincbar
cikán

Budapesten, 
vagy más 
városban

Községben 
vagy város- 

környéken
N

8 általános alatt 68 21 11 68
8 általános 51 32 17 219
Szakmunkásképző 55 20 25 93
Középfokú 51 44 5 164
Felsőfokú 34 50 16 62
összesen 50 32 18 606

A szabadidős tevékenység faktorai

Alkalmas m atem atikai m ódszerrel (faktoranalízis) mind a legszívesebben, 
mind a leggyakrabban végzett tevékenységeknél kiválasztottuk az 5 legjelleg
zetesebb együttest. Logikus ugyanis, hogy bizonyos tevékenységek együtt já r
nak, mások pedig kizárják  egymást. Ez az 5—5 fak tor az észlelt változatosság 
(hiszen 11 tevékenységet sokféleképpen lehet csoportosítani) m integy 3/5-ét 
magyarázza meg. Ezt — a kérdés bonyolultságára tekintettel — kielégítőnek 
tartha tjuk , m ert a szerkezet fő elem eit jól láttája.

A szabadidős tevékenység faktorai
Legszívesebben Leggyakrabban

1. Változatos, társasági 1. Változatos otthoni elfoglaltságok
elfoglaltságok 2. Különmunka

2. Ház körüli munka 3. Tanulás, sportolás
3. Olvasás 4. Pihenés (aktív, passzív)
4. Passzív pihenés 5. Egyéni elfoglaltságok
5. Változatos egyéni elfoglaltságok (hobbik)

Az egyes faktorokat azokkal a tevékenységekkel jellemezzük, amelyek — 
a szám ítás alapján — illeszkednek hozzájuk (korrelálnak).

A  legszívesebben végzett tevékenységek  L ifaktora erős korrelációt m utat 
a különm unkával, a barátokkal való találkozással, közepeset a családon belüli 
elfoglaltságokkal és a tanulással, gyengébb — de még szignifikáns — az össze
függése a tévénézéssel, rádióhallgatással. Nincs viszont negatív korrelációja 
egyik változóval sem. Ezért neveztük ezt a fak tort változatos, társaságinak, 
nyito tt m indenféle tevékenység irányában.

A 2. faktor  a ház körüli m unkával m utat erős pozitív összefüggést, ne
gatív viszont a korrelációja a sportolással, az egyéb tevékenységekkel és az 
alvással, heverészéssel is. Ezért jellem eztük a ház körüli m unkával. Jellegzetes 
tevékenységegyüttes — kérdés, m ennyire nevezhető szabadidősnek —, ame
lyikben a főzés, a mosás, vasalás, állatgondozás, a család apró-cseprő m inden
napi ügyeinek elintézése tölti ki az egész rendelkezésre álló időt, s nincs helye
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benne sportolásnak, egyéni kedvteléseknek, de még egy néhány perces tétlen 
heverészésnek sem.

A 3. faktort az olvasással jellem eztük, ezzel legerősebb az együtt járása. 
Beleértendő ebbe a valam ivel gyengébb illeszkedésű tévénézés, rádiózás, tanu
lás. Az előbbi kettő  feltehetően gyakran  háttértevékenységként. A tanulás szer
vesen kapcsolódik az olvasáshoz, elég nehéz m egvonni a pontos határt. Az ol
vasás együtt jelen t újságot, folyóiratot, szakkönyvet, szépirodalm at, szórakozta
tó  olvasm ányt és persze tankönyvet is. A mi szempontunkból az olvasás m int 
jellem ző szokás fontos. Ez a fak to r is negatív korrelációban van az alvás, he- 
verészés változóval. Beleillik a képbe: amíg olvasnivaló van kéznél, nem  lehet 
té tlenü l heverészni.

A 4. faktort azért jellem eztük passzív pihenésként, m ert erős a pozitív 
összefüggése az alszik, hever változóval, közepes a tévénézéssel, rádiózással, 
k izárja  az egyéb tevékenységeket. I tt  feltehetőleg kizárólagos a tévé és a rá 
dió. Ez is jól jellem ezhető tényező, a rendelkezésre álló időt tétlenül m úlatja, 
élm ényt csak a rádió vagy a tévé ad. Pontosabban: ezt tenné legszívesebben.

Az 5. faktor  a séta, k irándulás, utazás, horgászás jellegű elfoglaltságokkal 
v an  erős kapcsolatban, a tanulással közepesben, közepesen negatív az össze
függése — tehát k izárja  — a különböző hobbikat és a tévénézést, rádiózást. 
Változatos egyéni elfoglaltságként jellem eztük, főként az otthonon kívül, job
b á ra  egyedül vagy alkalm i társaságban végzett tevékenységként. Az elsőtől 
abban  különbözik, hogy nem  feltétlenül igényel társaságot, nincsenek benne 
„hasznos”, a keresőtevékenységet kiegészítő mozzanatok, inkább helyváltoztató 
jellegű.

A  leggyakrabban végzett tevékenységek  jellemző szövedéke elüt az előző 
képtől.

Az 1. faktort itt is nyito ttság  és sokféleség jellemzi, de az otthoni tevé
kenységekkel függ össze. Legerősebben a tévénézés, rádiózás változó kötődik 
hozzá, közepesen a családon belüli tevékenységek és az olvasás, gyengébben a 
baráta ival való találkozás. N egatív illeszkedés i t t  sincs. Csökkent a tevékeny
ségek száma, az aktiv itás, s nagyrészt az otthon falai között zajlik minden. 
M aradt viszont az aktivitás, a sokszínűség vagy legalább az arra  való hajlam.

2. faktorkén t a kü lönm unka  emelkedik ki, s válik önálló jellemzővé, csak 
ezzel van erős összefüggése, k izárja  a ház körüli m unkát és barátaival való 
találkozást. Ezt a tényezőt teh á t úgy jellem ezhetjük, hogy a teljes időkeretet 
a keresőm unka m eghosszabbításaként végzett „második gazdaság” tölti ki, s 
ez m ár nem tű ri a társasági alkalm akat, de a ház tartás körüli teendőket sem.

A  3. faktort tanulással és sportolással jellem eztük, e kettővel erős az ösz- 
szefüggése, valam ivel gyengébb a barátokkal való együttlét. K izárja a ház 
körü li m unkát. Feltehetően ez a főfoglalkozásként, kötelezően végzett tanulás, 
am ely kiegészítő tevékenységként — némi kényszertől sem m entesen — együtt 
j á r  a sportolással, s lehetővé teszi a társaságot. Ehhez képest lehet vágy az 
olvasás tévével, rádióval, zenehallgatással.

A 4. faktor egyszerre  m u ta t szoros pozitív korrelációt az aktív  (sétál, ki
rándul, utazik stb.) és a passzív (alszik, heverészik) pihenés változóval, s  egy
szerre zárja ki a ház körüli munikát és a tanulást. Valószínűleg a leggyakrabban 
végzett tevékenységek m agyarázó jellemzője az egyénileg is végeZhetőség, nem 
az aktivitás vagy az otthon ülés m értéke.
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Az 5. faktort az egyéb tevékenységekkel való erős pozitív és a ház körüli 
teendőkkel való gyenge negatív korreláció jellemzi. Ez a különböző egyéni 
kedvteléseknek, hobbiknak a gyűjtő változója, világoean jellemezhető, karak
terisztikus tényező.

Ezután következett az a kérdésünk, hogy az általunk használt változók 
m ennyit m agyaráznak e faktorokból, azaz meg tud juk -e  m ondani, hogy kik 
végzik ezeket a tevékenységeket. Létezik-e teh á t női, ifjúsági, m unkás stb. 
szabadidős tevékenység-együttes?

Egybevetettük teh á t a  nem, életkor, iskolai végzettség, 1 főre eső havi jö
vedelem, a kulturális kiadás hányada és a lakásm inőség-töm b adatait a fak
torokkal. A kérdésfelvetés szerint ezeknek együttes és teljes m agyarázatot kell 
adni az elkülönülő faktorokra, tehát olyanokat lehet megfogalmazni, hogy a 
ház körüli m unka a nők jellegzetes tevékenysége, a tanulás a fiataloké stb.

A m atem atikai elemzés ugyan csak valószínűségi értékeket tud  adni, tehát 
eleve ilyeneket fogalm azhattunk csak meg, hogy ha valaki például férfi és fia
tal, akkor növekszik a faktorérték, azaz vlószínűbb, hogy az adott tevékenység
együttes fiatal férfiak csoportjára jellemző. A m eglepetést az okozta, hogy 
rendkívül alacsony értékeket kaptunk, a felsorolt tényezők csak néhány szá
zalékot magyaráznak a faktorokból. Ez adódik abból is, hogy kevés tevékeny
séget tartalm az a listánk, de abból is, hogy a szabadidős tevékenységeket rend
kívül sok tényező, egyéni sajátosság, véletlen elem határozza meg. Egyelőre tu 
domásul kell vennünk, hogy a nagy társadalm i csoportképző tényezők csak kis
m értékben magyarázzák a szabadidő szövedékét.

A szűk körre k itérj dő vél eked és-változók — hiszen a szokásoknak, csoport
viszonyoknak, közérzetnek csak igen szűk szeletét ragadták  meg — legalább 
ennyi (esetenként több) m agyarázó erővel bírtak.

A  legszívesebben végzett tevékenységek fak torainak  elemzéséből azt álla
p íthatjuk  meg, hogy

— a kemény változók keveset m agyaráznak a jellemző szabadidős tevé
kenységekből ;

— nincs olyan változó, amelyik minden fak tornál magyarázó tényezőként 
szerepel.

Nem létezik teh á t olyan szabadidős tevékenység, am elyet kizárólag egy 
m eghatározott társadalm i csoport végez. Közelítő m egállapításokat tehetünk 
csak, s ezek úgy hangzanak, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy valamely 
társadalm i csoporthoz tartozó egyén ezt vagy azt az elfoglaltságot részesíti 
előnyben. Végletes esetek vannak, lehetnek, a m egkérdezett 60 év felettiek kö
zül senki nem válaszolta azt, hogy. szabadidejében legszívesebben sportol, de 
általában igaz az, hogy nincsenek merev kategóriák. Ügy kell tehát megcéloz
ni a közművelődési gyakorlatnak egy-egy csopprtot, illetve egy-egy szabadidős 
típust, hogy részint tek in te tte l legyén a valószínűségekre, részint ne zárja ki 
belőle a nem tipikus eseteket.

Az iskolai végzettség  erős szerepe elképzelhetővé tesz egy intellektualitás 
szerint rendezett skálát. Ennek egyik pontján az olvasásként m egnevezett fak
tor, másik pontján a passzív pihenés van. Az elsőhöz a változatos egyéni te
vékenységek, a másikhoz a ház körüli m unka  áll közel, s középen helyezkedik 
el a változatos társasági tevékenységnek nevezett faktor. Nevezhetjük ezt a 
művelődés szempontjából való megközelítés nehézségi skálájának is: legköny- 
nyebb az elején, s aztán  fokozatosan nehezedik.
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M ondtuk azonban, hogy vágyakról, aspirációkról van szó s valószínűségi 
törvényekről. Nem m inden esetben lesz teh á t igaz az, hogy ha valaki azt állít
ja , szabadidejében legszívesebben olvas, akkor m ár autom atikusan ak tív  része
se a k u ltú ra  elsajátításának. Csak annyit m ondhatunk: nagyobb a valószínű
sége.

A nnál is inkább, m ert a leggyakrabban végzett tevékenységek más szövedé
ke t (más faktúrát) eredm ényeztek, m in t a legszívesebben végzettek.

A különm unka és a tanu lás kettős term észetéről m ondottakról („kötelező” 
és „szabad” is) m egrajzolható egy „kényszerítettség”-ekála is, a különm unka  és 
a tanulás  az egyik oldalon, a pihenés  és az egyéb a másikon, középen a  vál
tozatos otthoni elfoglaltság. Ez azért kezelendő fenntartással, m ert igazában a

A szabadidőben legszívesebben végzett tevékenységek

Illeszkedő tevékenységek Magyarázó változók
Faktorok Pozitívan Kizáróan Kemény

adatok Vélekedések

1 .
Változatos
társasági

különmunkát 
végez, barátai
val találkozik, 
családon belül be
szélget stb. 
tanul, tévét néz, 
rádiót hallgat

inkább férfiak, 
fiatalok

m űvelődési
házba
jár

2.
Ház körüli 
m unka

ház körüli 
munkát végez

sportol, 
alszik, 
hever észik, 
egyéb elfog
laltságai 
(hobbik) van
nak

inkább nők és 
idősebbek

3.
Olvasás

olvas, tévét 
néz

alszik, heve- 
részik

inkább nők, 
magasabb isko
lai végzettségű
ek, magasabb 
jövedelműek, 
jobb lakások

könyvtárba jár, 
templomba nem 
jár, elégedetlen  
a lakásával

4.
Passzív
pihenés

alszik, heveré- 
szik,
tévét néz, rádi
ót hallgat

inkább férfiak, 
alacsonyabb is
kolai végzettsé
gűek, fiatalab
bak

nem jönnek ki 
a jövedelm ük
ből, nem jár
nak könyvtárba, 
járnak kocsmá
ba

5.
Változatos
egyéni

szabad mozgást 
végez (séta, ki
rándulás, hor
gászik stb.) 
tanul

tévét néz, 
rádiót hall
gat, egyéb 
elfoglaltságai 
(hobbijai) 
vannak

inkább maga
sabb iskolai 
végzettség, na
gyobb kulturá
lis kiadás

művelődési 
házba jár, cso
porttag, jól ki
jönnek a jöve
delmükből
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A szabadidőben leggyakrabban végzett tevékenységek

Illeszkedő tevékenységek Magyarázó változók
Faktorok

Pozitívan Kizáróan Kemény
adatok Vélekedések

1 .
Változatos
otthoni

tévét néz, 
rádiót hallgat, 
családon belül 
beszélget stb. 
olvas, barátai
val találkozik

inkább maga
sabb iskolai 
végzettség

jár sportese
ményekre

2.
Különmunka

különmunkát
végez

ház körüli 
munkát v é
gez, barátai
val találko
zik

inkább férfiak, 
magasabb isko
lai végzettsé
gűek

jár könyvtárba, 
csoporttag

3.
Tanulás, sporl

tanul, sportol,
barátaival
találkozik

ház körüli 
munkát v é
gez

inkább férfiak  
fiatalabban

jár moziba, 
sportesemé
nyekben vesz 
részt,
csoporttag, 
más városban 
telepedne le

4.
Pihenés

alszik, heveré- 
szik, szabad 
mozgást végez

ház körüli 
munkát vé
gez

inkább férfiak, 
alacsonyabb is
kolai végzettsé
gűek

nem jár m űve
lődési házba, 
könyvtárba, jár 
kocsmába, 
sporteseménye
ken vesz részt

5.
Egyéb tevé
kenységek 
(hobbik)

egyéb (hobbi) 
tevékenységet 
végez

ház körüli 
munkát vé
gez

inkább férfiak, 
magasabb jöve
delműek

csoporttag

m inden időben örömmel végzett mimika és tanulás éppúgy igazi szabadidő 
(„flow”), m int a többi, vagy még inkább. De a pillanatnyi viszonyokat ismerve 
ez utóbbi megállapítás a jövőre vonatkozik, a jelenben inkább tetten érhető 
egyfajta kényszer, m int az örömmel végzett önkiteljesítés mind a m unkaidőn 
túl végzett többletkereset szerzésben, m ind a feszített tem pójú tanulásban. In- 
kábbot m ondtunk, a pontos arány megállapítása kívül esik vizsgálati körün
kön.

Az iskolai végzettség itt is döntő m eghatározónak bizonyult, tehát a leg
gyakoribb tevékenységeknél is létezik egyfajta intellektuális hierarchia. De 
ebben a  csoportban a csúcson a különm unka van, az alján  a pihenés, középen 
az egyéb. Bár a tanulás intellektuális tevékenység, de nem a legmagasabb kép
zettségűek leggyakoribb elfoglaltsága (ez logikus, ha a tanu lást iskolarendszerű, 
szervezett tevékenységnek fogjuk fel, de m eghökkentő, ha általánosabb érte-
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lemben), s a változatos otthoni tevékenységek faktora is inkább az értelm iségre 
jellemző, de nem  olyan pregnánsan, m in t a különm unka.

A leggyakrabban végzett tevékenységek csoportjában m indegyik fak to rt 
jellem zi az aktivitás, illetve nem  értelm es az aktivitás-passzivitás m egkülön
böztetés. Érdekes, hogy míg a vágyakban, pregnáns a teljes vagy részleges ki
kapcsolása az aktivitásnak, a gyakorlati m egvalósításban ez eltűnik. A külön
m unkáról és az egyéb elfoglaltság-faktorokról feltételezhető, hogy egyféle tevé
kenységet jelentenek, itt tehát az 1., 3. és az 5. fak torra  jellemző a sokféleség. 
Valószínűleg csak a 2. és 3. fak to r jellem ezhető az otthonról való kimozdulás
sal, a különm unkánál ez lényegtelen, s az a 2. faktornál is inkább „term észe
tes”, „a dologhoz tartozó”, m intsem  „szabad” elhatározás (iskolába, sportpályá
ra  el kell menni, nem alternatíva az otthon maradás).

M indkét csoportban elkülönül egy változatos, sokszínű, egy m unkaorien
tált, egy ismeretszerzés-központú, egy rekreációs és egy változatos egyéni fak 
tor. A vágyhoz képest a valóságban csökken a társaságban végzett tevékeny
ség, inkább az otthon m aradást választják, csökken a változatosság, kevesebb 
a végezhető, m egvalósítható elfoglaltság, a hasznosság felé billen a mérleg.

összefoglalva: az ism ertetett faktorok a m egkérdezett tevékenységeket cso
portosító, jellemző tényezők, a válaszok teljes változatosságának csak m integy 
60% -át m agyarázzák. Nem azt á llítjuk  tehát, hogy a m egkérdezettek teljes 
szabadidős s tru k tú rá ja  leírható velük, csak azt, hogy a fontosabb jellegzetes
ségeket lá tta tják .

TANULSÁGOK

A gyakorlati tervezés, közművelődési m unka számára legfontosabb tanu l
ság éppen a szabadidős tevékenységet jellemző faktorok viszonylag alacsony 
sajátértéke és a faktorokkal egybevete tt változók csekély magyarázó ereje. 
A szabadidőben végzett em beri tevékenységeknek csak kis része m agyarázható 
közvetlenül a struktúraképző tényezőkkel és az intézmények működésével. Az 
egyéni indítékok, értékek, érzelm ek bonyolult, soktényezős szövedéke befolyá
solja, alakítja. S ha meg is állap íthatók  kisebb-nagyobb csoportok, elkülönít
hetők, körülhatárolhatok egym ást feltételező vagy kizáró tényezők, még 
m indig csak valószínűségi m egállapításokat tehetünk. F inom íthatjuk a felvé
telt, s nem 11, hanem  111 tevékenységet sorolunk fel, hosszabb, körül-
tékintőbb adatsorral vethetjük  egybe — a lényeg nem változik^__A
karakterizálható  szabadidő-tevékenységek ism eretében lehet tervezni- 
szervezni az azt kiszolgáló intézm ényrendszert, illetve a meglévők szerveze
tét, s tru k tú rá já t jobban hozzáigazítani a meglévő igényekhez. Nem lehet azon
ban egyszer s m indenkorra adottnak  és ism ertnek venni a szabadidőt, s tudo
másul kell venni, hogy csak áttételesen és kis részben befolyásolható intézm é
nyekkel. M ásként fogalmazva: a szabadidő-eltöltést szolgáló intézm ényeknek 
tudom ásul kell venni a nehezen besorolhatóságot, a csak valószínűségekkel 
m egadható törvényszerűségeket, a képlékenységet, változékonyságot, a sok té
nyező által való m eghatározottságot. Nem azt állíjuk, hogy a szabadidő-jelen
ség teljesen szétaprózódott, teljesen individuális, teljesen m egfoghatatlan. Ép
pen az a tény bizonyítja m egism erhetőségét, hogy viszonylag egyszerű eszkö
zökkel a változatosság egy részére objektív  m agyarázatot találtunk . Ezek azok 
a közös ismérvek, melyekre tám aszkodni lehet, két feltétellel.

56



1. Éppen a nagy változékonyság elengedhetetlenné teszi a folyam atos meg
ismerést. Ez pedig nem képzelhető el jól képzett szakemberek tudatosan  szer
vezett személyes kapcsolatai nélkül. Egy ilyen vizsgálat csak segítheti a népm ű
velőt, de nem teheti feleslegessé.

2. A m űködtetett intézm ények szervezetét alkalmassá kell tenni arra, 
hogy alkalm azkodjanak a m egism ert képlékenységhez. Annak tudatában  kell 
működniök, hogy bár csak egy m eghatározott sávot kötnek le az em berek sza
badidős elfoglaltságaiból, ez m eghatározó lehet, befolyásolhatja az egészet, ha 
elég nagyszámú em berre terjed  ki, ha elég sokszínű és sokoldalú.

Ehhez foglaljuk össze röviden, am it a szabadidős tevékenységek szövedé
kéről m egtudtunk.

A legszívesebben és leggyakrabban végzett tevékenységek közötti különb
ségek egyik lényeges m om entum a a visszahúzódás. Láttuk, hogy a m egvalósu
ló tevékenységek a lakás falai közé húzódnak a vágyottakhoz képest. Fejlesz
tési szempont tehát az lehet, hogy növelni kell a kínálatot, am ely a lakásból 
való kimozdulásra csábít. Ez egyszerre jelentheti a meglévő intézm ények von
zóbbá tételét, az ezen igények kielégítését szolgáló, de igénybe nem v e tt lehe
tőségek jobb propagandáját, a természetesen új lehetőségek m egterem tését. 
Ezek tervezésekor is érdemes tűnődni a vágyott és a gyakorolt tevékenységek 
különbségén. Alapozni arra  lehet, am it az em berek leggyakrabban csinálnak, 
de megvalósítani úgy kell, hogy lehetőséget adjon a legszívesebben végzett el
foglaltságokra is.

Láttuk azt is, hogy a szabadidős faktorok elég jó valószínűséggel különül
nek el, olykor egym ást kizáróan is. Képtelenség tehát olyan intézm ényt lé tre
hozni, amelyik mindegyik tevékenységnek megfelel. Az intézmény szem pont
jából legfontosabb az a tevékenység-együttes, m elyet változatosnak jellemez
tünk, a legszívesebben végzett csoportban társasági, a m egvalósulásban ottho
ni elfoglaltságokat gyűjtött egybe. Dinamikus rétegről árulkodtak a m eghatá
rozó változók, inkább a fiatalok, inkább a férfiak csoportjáról van szó, a vá
gyott esetben szokásuk a művelődési házba járni, a megvalósultban inkább a 
sportesemény jelenik meg. A megvalósulásban döntő az iskolai végzettség, a 
magasabb aktivitást, a m egvalósított változatosságot az iskola alapozza 
meg. Ezt nagyon kemény változóként kell tudom ásul venni: a közművelődés 
a rra  tud építeni, amit az iskolától kap. Például a változatos, ak tív  időtöltés 
szokásrendszerét pótlólag m ár nehéz kialakítani. Ide tartozik az is, hogy am i
kor a változókat együttesen vetettük egybe a faktorokkal, akkor a változatos 
otthoni tevékenységeknél az egy főre ju tó  jövedelem vált m eghatározóvá, még
hozzá oly módon, hogy az minél magasabb, annál valószínűbb ez a tevékeny
ség. Az egy főre jutó jövedelem is függ az iskolai végzettségtől, de így világo
sabb a dolog: a változatos időtöltés pénzigényes, kulturális szolgáltatások pénz
be kerülnek. Látni fogjuk m ajd, hogy van réteg, amely meg tud ja ezt fizetni. 
Ezzel úgy kell számolni, hogy a változatosság igényét sokféleképpen kell ki
elégíteni, például úgy is, hogy a szolgáltatások árskálája is szélesedhet. S ve
gyük észre, hogy az aktivitás nemcsak azt jelenti, hogy élnek meglévő intéz
mények adta lehetőségekkel, hanem  azt is, hogy képesek létrehozni ilyen in
tézményeket. A saját kezdeményezésre létrejött, létrejövő alakzatokra gondo
lunk az egyesületektől az asztaltársaságokig. Számolni kell azzal is, hogy ked
vező feltételek között ezek létrejönnek, virágzanak, s egyenrangú intézm ényei 
a város szabadidős struk túrájának .
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Ezzel ném iképpen ellentétes, de az intézm ények által jól megközelít
hető az egyéniként jellem zett faktor. A vágyakban ez változatos tevékenységek 
so rá t fogja egybe, a m egvalósulásban m ár valam elyest szűkült mennyiségében 
is, hatókörében is. Ezt a tevékenység-együttest nem  érdemes — és nem is na
gyon lehet — az intézm ény épületének a falai közé bevinni, de szolgálhat bázi
sul, támaszpontul, h á tté rü l, illetve ezek a tevékenységek szerveződhetnek saját 
logikájuk mentén sajátos intézménnyé. Az összefoglalóan kezelt változók ezt is 
kem ény adatokkal jellem zik: fiatalabbak, m agasabb iskolai végzettségűek és 
keresetűek, és inkább a csoporttagság jellemző rá juk . Erre a bázisra lehet épí
teni, a sokszínűséget és az egyéni kedvtelés-jelleget tiszteletben tartva. Példá
ul : az akvaristákat segítheti a könyvtár szakkönyvvel, a művelődési ház szak- 
tanácsadással, tapasztalatcsere-alkalom m al, a mozi kisfilmmel, (majdan) video
kazettával, a TIT halbiológus előadóval, a szövetkezeti kereskedelem vételi és 
cserelehetőségekkel — és így tovább. De nem  érdem es akvarista szakörré szer
vezni őket és a m űvelődési ház statisztikájában szerepeltetni.

Egyoldalúnak s inkább  otthonülőnek tűn ik  a legszívesebben olvasó, illet
ve leggyakrabban tanuló, sportoló faktor. Ez viszont a legkönnyebben megkö
zelíthető a kifejezetten kultúra-közvetítésre szerveződött intézm ények szá
m ára. A változók együttes összegzésében is pontosan behatárolódik, részint m a
gasabb iskolai végzettséggel és nagyobb 1 főre eső jövedelemmel, részint a 
könyvtár, mozi, sportesem ény látogatásával, illetve az étterem, presszó kerülé
sével — és a városból való elvágyódásával. Ez a tervezés számára azt jelenti, 
hogy „fölfelé” is fejleszteni kell a kulturális szolgáltatásokat. Tehát nemcsak 
szélesíteni, sokszínűvé tenni, hanem színvonalasabbá is. Nem lehet ezt azzal 
elhárítani, hogy szűk ré teg  igénye, nem a közé. A csúcsnak nagy a helyzeti 
energiája, példája sugárzó, erejét, hatását nem  a létszáma határozza meg. 
S az esélyegyenlőség a közművelődési intézm ényekben sem jelenthet lefelé ni- 
vellálást. Azonkívül ez az a tevékenység-együttes, amelyik a közművelődési in
tézmények cselekvő k arja ik én t szolgálhat: az ezt végző emberek jelentik  m ű
velődés tekintetében a  vonatkozási csoportot, a m ércét, ebből a körből kerül ki 
(ideális esetben) az intézm ények szűkebb és tágabb  m unkatársi gárdája. Ez a 
tevékenység lehet a lap ja  és szellemi háttere  a város társadalm i nyilvánossá
gának, szellemi m űhelyei kialakulásának, az a ttitű d ö t tekintve, ez az értelm i
ség. Nem azt állítjuk  m ost sem, hogy ez a város értelmiségének jellemző te
vékenysége, vagy hogy ez a faktor kizárólag az értelm iségre jellemző (láttuk, 
hogy a meghatározó adatok  inkább diáktöbbséget sejtetnek). A tanulásban, ol
vasásban keresett izgalm akról, élményekről m int m agatartásform áról beszél
tü n k  — s a  felfelé építkezés szükségességéről.

Az együttes összevetésben a faktorokat jellem ző változók m agyarázó ereje 
10—12%, a legm agasabb a kapott értékek közül.

A ház körüli m unka , illetve különm unka  faktorok és pihenés faktorok a 
szabadidős intézm ényektől távol tartó  tevékenység-együtteseket jelentenek. Az 
összes változóval való összevetésben a ház körüli m unka  kizárólag vélekedés
változókkal m utat összefüggést. A szabadidőben legszívesebben a ház körüli 
teendőket végző tényező kizárja a mozi, kocsma, sportesemény látogatását, a 
csoporttagságot, és összefügg azzal, hogy a városban  m aradnak. E tényezők 
m agyarázó értéke is m eghaladja a 10%-ot. A leggyakrabban különm unkát vég
zőknél csak az iskolai végzettség m arad szám ba vehető összefüggésnek, elma-
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rad a nem i hovatartozás, a könyvtárlátogatás és a csoporttagság. A nnak jele 
ez, hogy különm unkát ebben a felfogásban egyre nehezebb szabadidős tevé
kenységnek felfogni. Egyre inkább illúzió, hogy az egyén szabadon válasz that
ja m agának, m ert erősödnek a kényszerék. Az a helyzet áll elő, am it A natole 
France így jellem zett: szegénynek, gazdagnak egyaránt joga van a híd alatt 
aludni. Lehet éppen úgy dönteni, hogy az em ber nem végzi el a kínálkozó k ü 
lönm unkát, de ezzel lemond az azzal járó jövedelemről. Az értelmiségi lé t ré 
szeként értelm ezett munkavégzésről, amelyben egybemosódik a kötelező és az 
önkéntes, belsővé válik az alkotás kényszere, szintén nem lehet szabadidő— 
m unkaidő dichotómiában beszélni. Valószínűleg egy kicsit ugyanez a helyzet 
a ház körüli m unkával is. Lehet ugyan azt mondani, hogy legszívesebben főz, 
mos, takarít, bevásárol, állatokat gondoz szabadidejében, de ezt akkor is el 
kell végezni, ha nem szívesen teszi. Könnyebb, ha örömét leli benne, de nem  
biztos, hogy igazán szabad választásról van szó.

Nem csoda, ha a szabadidős intézmények nem sokat tudnak kezdeni ezzel 
a tevékenységcsoporttal. A közművelődési intézm ényeknek van ugyan ideoló
giájuk az élet m indennapi dolgaihoz szükséges ku ltúra átadásáról, a m egválto
zott tevékenységstruktúrát segítő formákról, sőt gyakorlati megoldásaik is a 
főzőtanfolyamtól a kertbarátkörön át a hegesztőtanfolyamokig. De részint m a
guknak is kétségeik vannak, hogy ez ügykörükbe tartozik-e, részint az adatok 
is azt igazolják, hogy nem vált jellemzővé ez a tevékenységük, a befogadók 
nem igazolták vissza. A tervezési teendő részint annak tudomásulvétele, hogy 
a fejlettség mai szintjén sokat elvesz az időkeretből a háztartási m unka és egy 
másik összefüggésben, a kötelező m unkaidőn túl végzett kereső tevékenység. 
M egváltoztatása gyökeres átalakulást kíván, fejle tt szolgáltatásokat, gépesítést, 
illetve a főmunkaidőben megszerezhető jövedelem radikális növekedését. Mű
velődési eszközökkel — egy általános életsegély-típusú tevékenység részeként
— lehet segíteni, könnyíteni, ésszerűsíteni, sőt m egtanítani olyan ism ereteket, 
amelyek jövedelemszerző forrást jelentenek, de szükségessége tényét nem  lehet 
m egváltoztatni. Azt meg különösen nem lehet csinálni, hogy az egészet sza
badidős elfoglaltságként felfogva kiátkozni, m ondván: rossz választás, helyette  
színházba kellene járn i és am atőr együttesben táncolni.

Hasonló a helyzet a pihenésnek nevezett faktorokkal is. A teendő itt is az, 
hogy részint rá kell bízni az em berekre a választást, tudomásul véve, hogy van 
ilyen tevékenység-együttes is. Részint pedig — népművelői sopánkodás helyett
— ötleteket, lehetőségeket adni sétára, strandolásra, horgászásra. A m űveltség 
része az is, ha valaki tud pihenni. A kemény és a vélekedés-változók együttes 
összevetése eredm ényeként megváltoztak a legszívesebb tevékenységként vég
zett passzív pihenésfaktor jellemzői. Azokra jellemző inkább a szabadidő eltöl
tésének ez a formája, akik rosszul jönnek ki a jövedelmükből, elégedetlenek a 
lakásukkal, rendszeres kocsmalátogatók, s még egy változat: nincs olyan igé
nyük a művelődési házzal szemben, am iért fizetni is hajlandók lennének. Több 
m int 7% ezek magyarázó ereje. A leggyakrabban végzett tevékenységként pi
henést jelölő faktor a férfiakra és az alacsony iskolai végzettségűekre jellemző, 
s ezek is 7%-ot magyaráznak.

Látható, hogy ez a tevékenység-szerkezet jórészt olyan csoporthoz kötő
dik, am elyiket nehezen tud elérni a hagyományos szabadidős intézm ényrend
szer. Eszközei sincsenek, nem is érzi profiljának. A m entálhigiénés kísérletek
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még csak szűk k ö rre  terjednek, vitatott, hogy ez az egészségügyi vagy a m űve
lődési ágazat fe lada ta  (m intha az együttes kivitelezés elképzelhetetlen volna). 
Gondolkodásra a ján lju k  azt a meggyőződésünket, mely szerint a kocsma is 
valódi szabadidős intézm ény, ahová nem  azzal a kizárólagos céllal járnak  az 
emberek, hogy berúg janak . A társadalm i nyilvánosságnak m indmáig olyan in
tézménye, am elyet nem  tudunk mással pótolni. Gondoljuk csak el, mennyivel 
kevesebb a kötelező dolog egy kocsmában, m in t egy művelődési házban! Le
het beszélgetni, politizálni (a szó tág és igazi értelmében a polisz, a város 
ügyeire is vonatkoztatva), eszmét cserélni, hasonló emberekkel találkozni, kö
vetelmények és kötelezettségek nélkül vélem ényt nyilvánítani. Az alkoholiz
mussal járó negatívum ok is igazak, de ezeket most nem soroljuk fel. Nem el- 
ítélőleg em legettük teh á t a kocsmába já rá s t m in t szabadidős szokást. Tény, 
mellyel számolni kell — a város fejlesztési terveiben is. Méghozzá úgy, hogy 
meghagyjuk kocsm ának, m ert a m agasabb osztályba sorolt étterem , presszó, 
az más. S valahogy úgy próbálunk fejleszteni, hogy erősödjön pozitív funkció
ja, s visszaszoruljon m in t a deviáns m agata rtás szülője, az alkoholizmus me
legágya. Azt m ár csak a rend kedvéért tesszük hozzá, hogy a kocsmák nem  
okai az alkoholizm usnak.

A faktorelem zés segítségével m egrajzolt tevékenységform ák figyelm eztet
nek, hogy veszélyes leegyszerűsítés, ha azt állítjuk , a kötelező m unkaidő csök
kenésével növekszik az emberek szabadideje, s ezzel egyenes arányban nő a 
művelődésre fo rd íto tt idő. Ráadásul ezt m ég úgy is értelmezzük, hogy az ál
lami közművelődési intézm ényekben eltö ltö tt idő. Á llításaink ugyan csak a vá
rosra és a vizsgálat keretei szabta korlátok között igazak, de azt feltétlenül 
bizonyítottnak lá tju k , hogy nincsenek olyan m erev határok szabadidő és nem 
szabadidő között, m in t azt közművelődési gondolkodásunk feltételezi. Az időt 
ebből a szempontból is egy kontinuum nak képzeljük, melynek egyik részén 
sűrűsödnek a „kényszer”, a másik részen a „szabadság” cselekvései, de a kettő 
között nincs éles határvonal, átm enetek v an n ak : ráadásul ezt m indenki maga 
választja meg, tevékenységtől, körülm ényeitől, ismereteitől és sok más, szub
jektív  tényezőtől függően. Ebből az is következik, hogy a művelődés-tervezés 
alapjául szolgáló tevékenységkereteket csak bizonytalan kontűrű, valószínű
ségi állításokkal tu d tu k  körülírni. Ezért csak óvatosan és kellő fenntartással 
lehet kezelni őket. De ez a fenntartás pozitívan fogalmazva azt is jelenti, hogy 
az idő, az ember és a város egységében gondolkodva kell a m unkán k ívü l töl
tö tt időt is m egtervezn i. Értelme pedig a város lakhatóbbá, em beribbé tétele, 
az élet minőségét jav ító  tényezők m egterem tése. S ezt egyaránt szolgálja egy 
új művelődési ház  és egy rendbe hozott park , a könyvtár új könyvei és a 
mosolygó eladó az élelmiszerboltban, a m enetrend  szerint közlekedő helyi já 
ra t és a barátságossá varázsolt kocsma. S term észetesen az, ha a választás le
hetőségét növeljük a városban, nem a kötelező haladási irányt jelző előíráso
kat.

Szabadidős kiadások

Láttuk, hogy m ilyen kevéssé m agyarázzák az általunk használt változók 
a szabadidős szokásrendszert. M egkíséreltünk ezért egy viszonylag objektí- 
vebb mérőszámot bevezetni: a szabadidős tevékenységekre ford íto tt pénzössze
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get. Tudjuk, hogy ez is csak a különböző intézmények által nyú jto tt szolgál
tatások és áruk igénybevételéről, annak m értékéről adha t tájékoztatást, tehát 
korántsem  fedi az egész tevékenység-struktúrát. S az is korlátozza i  módszer 
értékét, hogy bevalláson alapulnak az összegek, becslésen, nem pontos doku
mentumokon. Mégis azt feltételeztük, hogy az egyes szolgáltatások, áruk igény- 
bevételével kapcsolatos szokásokról megbízhatóbban tájékoztatnak, m intha 
csak azt kérdezzük: szokott-e színházba járni, milyen rendszerességgel, m ikor 
volt u to ljára? Azonfelül ez a terep viszonylag jól felderített, statisztikából és 
vizsgálatokból körülbelül lehet tudni a színházba járók, könyvvásárlók, hang
verseny-látogatók számát, arányát, megoszlását. Mi azonban a rra  voltunk kí
váncsiak, hogy hogyan függnek ezek össze egymással, m ilyen összefüggések 
jellemzők a vároera.

A lapul itt is a KSH adata it vettük. (H áztartásstatisztika 1980, KSH, Bp. 
1982.) A statisztika a nagy értékű fogyasztási javaknál, az egyéb fogyasztási 
iparcikkeknél és a szolgáltatásoknál különít el kulturális célú kiadásokat. 
Eszerint az összes személyes célú kiadásból a művelődés, üdülés, szórakozás 
aránya a városi m unkásoknál 7,5%, a városban élő szellemi foglalkozásúaknál 
11%. Ehhez mi még hozzávettük az élvezeti cikkeket is, úgy számolva, hogy 
ezek mintegy felét szabadidős társasági tevékenység keretében fogyasztják, 
illetve, hogy az alkoholfogyasztás zömmel szabadidős elfoglaltságokhoz kötő
dik, s ez teszi ki az élvezeti cikkekre kiadott összeg 45,5%-át. A megfelelő ér
tékek 9%, illetve 7%, ezért úgy számoltunk, hogy 10% és 14% között lesz a 
szabadidős kiadások aránya (7,5+4,5 illetve J l+ 3 ,5 ) .

A kulturális (szabadidős) kiadások arányát úgy szám ítottuk ki, hogy m in
den esetben összeadtuk a családi kulturális kiadásokat, és megnéztük, ez hány 
százaléka a család m últ havi jövedelmének. A kép nem egészen pontos, m ert 
nem m inden jövedelm et és nem minden szabadidős k iadást vettünk számba, 
kategóriáink eltérnek a statisztikától, de a vizsgálat logikája m entén az össsze- 
függések és arányok m egállapítására alkalmasnak bizonyult.

Az idézett K SH -tanulm ány szerint az egy főre ju tó  jövedelm i színvonal 
az, am ely igen jelentősen differenciálja a kiadási s tru k tú rá t. Mi is ezzel vetet
tük egybe kapott eredm ényeinket. S mivel az 1 főre ju tó  jövedelem az iskolai 
végzettséggel van legszorœabb kapcsolatban, ebben a bontásban m utatjuk  be:

Iskolai végzettség
8 álta
lános 
alatt

8 álta
lános

Szak
munkás-

képző
Közép
fokú

Felső
fokú

Osz-
sze-
sen

Az egy főre jutó Ft 2285 2549 2642 2909 3523 2754
jövedelem  átlaga N 76 202 108 209 74 669
A kulturális kiadás
aránya % 6,3 8,2 11,2 12,2 13,5 10,1

A KSH-adatok alapján tö rtén t becslésünk tehát helyesnek bizonyult, a 
képzett m utató működőképes. Érdemes megjegyezni, hogy az iskolai végzett
séggel növekszik a kulturális kiadások aránya is és összege is.

Az elm ondottakból jobbára következik, hogy szignifikánsan függ össze 
a kulturális kiadás-hányad a lakásminőség-tömbökkel is. A legmagasabb ér-
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téket a 7. töm bben ta lá ltuk : 18%, a legalacsonyabbat a 21-ben: 4,5%, itt a 
válaszolók fele semmilyen kiadást nem jelölt meg.

Vegyük szem ügyre ezután a részletes adatokat! Elkülönítve m utatjuk  be 
a teljes m intára érvényes átlagokat és azokat az összegeket, am elyet a tényle
gesen igénybevevők költenek. Az utóbbi érték természetesen magasabb, és 
m ajd  látn i fogjuk, szerkezetében is más. Sok m inden csábítana arra , hogy a 
továbiakban ezt az adatsort használjuk, hiszen ebben van szó a valóságosan 
igénybevevőkről, az ő szokásaik megoszlásáról, míg a másik esetben olyan át
lagokat számolunk, melyben a nem  használók is benne vannak. A vizsgálat 
a vái^os tervezéséhez készült, s a fejlesztőnek a nem használók érdekeit is kép
viselnie kell. A város egészével kell számolnia oly módon, hogy bár pontosan 
ism eri a különbségeket, számol a tevékenység-struktúra átalakulásával, s szá
mol azokkal is, akiknek ma még  nem  valós fogalom a szabadidő vagy a kul
tu rá lis  szolgáltatás. A rról npm is beszélve, hogy nemcsak a fogyasztói szoká
sok okozhatják egy szolgáltatás alacsony igénybevételét, hanem  a kínálat mi
nősége is.

Az elmúlt hónapban kb. 
m ennyit költött a család

A teljes 
minta 
átlaga

Akinek van 
ilyen költsége

Az adott kiadásra 
jutó hányad %

Átlag
Ft

A teljes 
mintában
% N

A "teljes 
mintában

Az igény
bevevők

nél

Üjság, folyóirat 123 126 98 751 10,6 3,6
Könyv 131 203 65 497 11,2 5,8
Hanglemez 0 3 74 224 33 254 6,4 6,5
Magnókazetta u

' 0 3 74 207 36 276 6,4 6,0
Színházjegy СЛ

'C Ű 22 102 22 167 1,9 2,9
Hangversenyjegy • -c 6 74 8 60 0,5 2,1
M ozijegy СЛ 35 70 50 387 3,0 2,0
Múzeumi belépő > 1 64 2 15 0,1 1,8
Képző és iparművé-
szeti alkotás j 38 389 10 75 3,3 11,2
Vendégségre 327 486 67 516 28,1 14,0
Szórakozóh elyre 62 308 20 154 5,3 8,9
Kirándulásra 140 473 30 228 12,0 13,6
Sportrendezvényre 21 95 22 169 1,8 2,7
Egyéb szabadidős
programra 49 332 15 113 4,2 9,6
Tv, rádió, magnó, le-
m ezjátszó javítására 61 319 19 147 5,2 9,2

összesen 1164 3470 33 767 100,0 100,0

A táblából m indenekelőtt az derül ki, hogy átlagban a m inta harm adának 
vannak kulturális kiadásai. Ez pontosan megegyezik azzal a becsült — és in
kább csak tájékoztatásul szolgáló — értékkel, mely szerint az állam i ku ltú r
közvetítő szabadidős intézm ények nyú jto tta  lehetőségeket csak a lakosság har
m ada veszi igénybei Nem egészen pontos a megfelelés, m ert mi bevettük a 
m agánszférát és a szórakozóhelyeket, viszont nem számolunk a tanulással és 
egy csomó más — közvetlen pénzkiadást nem jelentő — tevékenységgel. Az 
adat akkpr is elgondolkodtató.
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Legtöbben újságra, folyóiratra  adnak ki pénzt, legkevesebben m úzeum i 
belépőre. A z  előbbi általános szokásnak tekinthető, az u tóbbiról azt kell m on
dani, hogy a városban nincs múzeum, csak az elm últ hónap kirándulói közül 
tértek be néhányan más települések gyűjteményeibe.

A k iado tt összeg szerinti rangsort a vendégség vezeti, ezt követi a k irán
dulás, a végén a kulturális in tézm ények  szolgáltatásai vannak. Sok minden 
más m ellett ebből az is kitűnik, hogy az élvezeti cikkeket, főként a szeszes ita
lokat luxusadó terheli, a kulturális intézmények szolgáltatásai állam ilag erő
sen dotáltak. Meg persze az is látszik, hogy arányaiban és összegében is többet 
költünk alkoholra, kávéra, cigarettára, m int színház- vagy hangverseny]egyre.

A kulturális kiadásokkal rendelkezők kiadási szerkezete  gyökeresen eltér 
a teljes m intáétól. M indenekelőtt egyenletesebben oszlanak meg a költségek, 
nem annyira nagyok a különbségek a legmagasabb és a legalacsonyabb hánya
dok között. (14 és 1,8%, m íg a teljes m intában 28 és 0,1% a két végpont.) Bár 
itt is legmagasabb a vendégségre jutó hányad, de csak fele annak, am it a tel
jes m inta jelez.

■Könyvre a vásárlók az átlag több mint másfélszeresét költik. A képző- és 
iparm űvészeti alkotás címszó alá gyű jtö tt vásárlásokban a 389 forin t értékű á t
lag valam i nagyon egyszerű dísztárgyat jelenthet, gyan ítjuk , nem is rangos al
kotást, de létezik ilyen igény, s a vásárlóknál felemészti ku lturális célú kiadá
saik kilencedét. A kulturális szolgáltatások olcsók, az igénybevevők teljes ki
adásának 2—3%-át teszik ki, drága a kirándulás és az egyéb szabadidős prog
ram.

A szabadidős kiadások statisztikája azt igazolja, hogy a rendszeres hasz
nálók, a kulturális fogyasztók nem csak többet kö ltenek a szabadidős szolgál
tatásokra és árukra, hanem egyszerre többfélét vesznek igénybe, költségeik el
oszlása egyenletesebb.

Ezzel azonban még csak annyit tud tunk meg, hogy átlagban a m egkérde
zettek 1/3-ának van kulturális kiadása — egyáltalán. Ez így, önm agában meg
lehetősen semmitmondó. Részint azért, m ert az eddigi adatokból nem derül 
ki, hogy kik a kimaradók és kik a résztvevők, részint azért, m ert egy család
nak nem csak egyféle kiadása van. Kérdés tehát, hogyan függenek össze az 
egyes kiadások, milyen jellegzetes együtt járások vannak, hogyan lehet vala
miféle szokásrendszerre bukkanni s ezek alapján a jobb m egkülönböztetést 
szolgáló csoportokat kialakítani?

C lu ste red

Olyan m atem atikai elemzést választottunk, m elynek segítségével a hason
ló kiadási szerkezettel rendelkezők egy csoportba kerültek . Könnyen belátható, 
hogy a felsorolt 15 féle k iadásfajta nagyszámú változatot tesz lehetővé (elmé
letileg 15!, ennek értéke egy 13 jegyű szám). Feltételeztük, hogy az ebből ki
választott 767 nem jelent ugyanennyi változatot, akadnak egyform ák vagy kö
zel hasonlók. Az alkalm azott eljárás lényege éppen az, hogy a legtöbb jegyben 
egyező változatokat egy csoportba sorolja. Az így k ia lak íto tt csoportokat ne- 4

4 Ezt a szót használjuk a továbbiakban, esetünkben pontosabb, mint a „csoport ’. 
Egyébként „nyaláb”-ot, „csomót”-t, „fürt”-öt is jelent. Az alkalm azott eljárást leg
jobban a „fürt” érteti meg. Mivel azonban ez szokatlan, maradunk az eredeti szak
szó használatánál.
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vezzük clusternek (ejtsd: klaszter). Az elemzés eredm ényeként nagy a valószí
nűsége annak, hogy a csoportok jellegzetesen, szignifikánsan különböznek egy
m ástól, tehát hogy egy adott kiadási szerkezet legjobban a hozzárendelt clus- 
te rra l magyarázható, értelmezhető, a többivel nem. A k ia lak íto tt csoportok 
kölcsönösen kizárják egym ást (a m atem atikai valószínűség értelmében), így 
megadható, hogy hány eset (válasz) tartozik hozzájuk s mik a legfőbb jellegze
tességeik.

Mondandónk m egértéséhez elegendő volt 3 csoportot k ialakítani, s a ren
delkezésre álló adatbázis ezt lehetővé tette. (Hangsúlyozzuk: nem  teljesen egy
form a adatok kerültek  egy csoportba, hanem  a legtöbb jellem zőben egyezők, 
teh á t a hasonlók. Moet is csak valószínűségi kategóriákról van szó, nem telje
sen lezárt egységekről. A csoport h a tára it csak nagy valószínűséggel tudjuk 
kijelölni, nem éles vonalakkal. De társadalm i tényekről lévén szó, ez elegendő 
biztonságot nyújt az elemzéshez, csak mindig hozzá kell gondolni, hogy az á t
m enetek nem olyan határozottak, m int a fizikai jelenségeknél, elmosódottab
bak. Azaz elemzési eszközként használjuk csak őket, s nem állítjuk , hogy csak 
ezek a csoportok léteznek, hogy a kulturális kiadások csak így sorolhatók be.)
1. Társasági cluster

222 eset tartozik  ide, az összes válasz 29%-a. A kiadások összege maga
sabb az átlagnál (1637 Ft), kiugróan magas a vendégségre tö rténő  kiadás (719 
forin t, az összes kiadás 44e/o-a), az átlagnál kevesebbet költenek az otthoni 
tevékenységekre, s átlag  körüli összeget az egyéb, nem otthoni elfoglaltságok
ra.

Mivel összes szabadidős kiadásuk mintegy felét (48%-ot) a vendégség és 
szórakozóhely emészti fel, ezt a clustert társasági dom inanciájúnak nevezhet
jük . Ennek megfelelően kevesebb ju t  az egyéb, nem otthoni tevékenységekre, 
s átlagos a lakás falai között fo ly tato ttakra. A közepes jövedelm űek közül 
kerü l ki a csoport többsége. Az étterem , a presszó és a kocsma látogatói na
gyobb valószínűséggel tartoznak ide, m int akik nem használják ezeket az in
tézményeket, s igényelnek a művelődési háztól is hasonló társasági alkalma
kat. Ugyanők — nagyobb valószínűséggel — a sportesem ények látogatói is.

A jellemző változók alapján m inden tekintetben középcsoport: inkább a 
középkorúak, inkább a 8 általánost és szakm unkásképzőt végzettek, inkább 
szakmunkások és egyéb szellemi foglalkozásúák és inkább a középes jövedel
m űek tagjai ennek a clusternek.

Ugyancsak a változók alapján vélhetjük azt, hogy a fa k to ro k  közül a 
passzív pihenés és a változatos társasági tevékenység-együttes jellemző mint 
legszívesebben végzett szabadidős elfoglaltság (itt a kocsm ába já rá s  az össze
kötő kapocs). A leggyakrabban végzettek közül a pihenés és a változatos ott
honi tevékenységfaktor jellemző: m indkettőnél és a társasági clusternél is 
szignifikáns a sportesem ények látogatása. De ez a változó kötheti a tanulás-, 
sport faktorhoz is annak jeleként, hogy a cluster egy részét feltehetően a  kö
zépiskolások adhatják . (Családi tevékenységről lévén szó, it t  nehéz a pontos 
összefüggést m egállapítani, csak feltételezhető, hogy kapcsolódó szokásrend- 
szerről van szó. Leegyszerűsítve: a gyerekek aktív sportolását befolyásolhatja 
az, hogy a szülőknek kiadásként jellemzően jelentkezik a sporteseményeken 
való részvétel.) A cluster hom ogenitása arra  utál, hogy a többi szabadidős szo
kás is rögzült, állandó, kis ingadozású.
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2. A ktív , mozgásos cluster
116 esetet foglal magában, az összes 15%-át. Ebben a csoportban legm a

gasabb a kiadások összege (1989 Ft). Jellemzi, hogy keveset költenek az o tt
honi, sokat az egyéb, otthonon kívüli elfoglaltságokra. Kiugróan m agas a k i
rándulásra fo rd íto tt kiadás (707 forint, 35%), s feltehetőleg ezzel já r  együtt, 
hogy m úzeum i belépőre az átlag hatszorosát költik. A másik kettővel szem
ben ennek a clusternek nagy a szóródása, itt fordulnak elő a legnagyobb szél
sőségek a kiadott öszegek tekintetében.

A  kirándulásra, sportrendezvényre, egyéb szabadidős elfoglaltságokra for
dítják kiadásaik 41%-át, ezért aktív , mozgásos clusternek nevezzük.

Ennek legkisebb a létszáma, s itt legm agasabb a szabadidős kiadások 
összege, aránya. Sokoldalú, sokféle tevékenység jellemzi. A magas jövedelem 
mel, magas iskolai végzettséggel rendelkezők közül kerül ki a csoport több
sége. K irándulásra, sportrendezvényekre és egyéb szabadidős tevékenységre 
fordítják kiadásaik nagy részét, de magasak a ku lturális  intézm ényekre fordí
to tt összegek is. Értelm iségi dom inanciájú csoport.

A legszívesebben végzett tevékenységek fak torai közül a változatos egyé
ni tevékenységkör és az olvasás jellemző. Egybeesik a cluster és a két fak tor 
könyvtárhasználati és művelődési otthon látogatói m utatója, s az is, hogy po
zitívan ítélik meg jövedelmi helyzetüket. A leggyakrabban végzett tevékeny
ségek faktorai közül a tanulás, sport és egyéb tevékenység-együttes szolgálhat 
jellemzőül. Ez a legbiztosabban körülírható csoport, s a legjobban körvonala
zott faktorokkal lehet jellemezni. Kitűnik ebből az is, hogy változóinak több
sége a szűkebb értelem ben vett kulturális intézm ényekkel kapcsolatos, az eze
ket aktívan használó csoport, illetve az ezekhez kötődő tevékenység-együttes 
jobban karakterizálható a többinél. Nem biztos, hogy ez az elfogultság hasz
nára van vizsgálatunknak, hiszen így kívül m arad sokféle és — a résztvevők 
szempontjából — fontos tevékenység. Mentségül az szolgál, hogy a tanácsi 
tervezés is főként a kulturális intézm ényekre tud koncentrálni. Ezekről vi
szont azt állítottuk, hogy m eghatározó használói az értelmiségből verbuválód
nak.

A clusterra jellemző, hogy nem csak egyfajta tevékenységre korlátozódik 
a csoport szabadidős tevékenysége. Tehát nemcsak az igaz, hogy a kulturális 
intézményeknek dom ináns látogatói (persze nem  csak ők járnak), az is igaz, 
hogy tevékenységeik között nem egyeduralkodóak a kulturális intézm ények
hez kötődők, noha jellemzőbbek, m int a többi csoportnál. Fontos, hogy itt 
több a rögtönzés, az alkalmi tevékenység, a dinamizmus, a kezdeményezés, 
kevesebb a rögzült szokás. Nem azt jelenti ez, hogy egyáltalán nincs, m ert az 
olvasást például állandó szokásnak kell tartanunk, s — a kiadási adatok alap
ján  — a színházba járásról, hangverseny-látogatásról is mint rendszeres elfog
laltságról szólhatunk.
3. Otthoni cluster

Az esetek többsége ebbe a csoportba tartozik (429 válasz=56% ). Jóval az 
átlag alatt vannak kiadásaik (99 Ft). Az otthoni tevékenységre költött összeg 
aránya magas (59%), a kulturális intézm ényekre  fordíto tt kiadásaik aránya 
is m eghaladja az átlagot (8%), alacsony viszont a nem  otthoni tevékenységekre  
jutó hányad (34%). Újságra, könyvre, vendégségre azonosan 15—16%-ot (110 
Ft körüli összeget) fordítanak. Ez az otthoni dom inanciájú cluster.

65



A legnagyobb létszámú csoport, a legkevesebb szabadidős kiadással, a 
legkisebb jövedelemmel rendelkeznek, s i t t  a legalacsonyabb a ku ltu rális  ki
adási hányad is. K iadásaik zömét az otthoni tevékenységekre költik, alacsony 
a nem otthoni tevékenységek részaránya. Újságra, könyvre, vendégségre azo
nosan kis összeg ju t, de mindegyik tételnél ez a helyzet. Nem ju t pénz sem a 
szórakozóhelyekre, sem a kirándulásra, sem az egyéb program okra oly m érték
ben, m int a másik kettőnél.

Nehezen körvonalazható csoport, a kem ény változók közül csak a jöve
delemmel kapcsolatosak jellemezték. Az összefüggésből feltételezhető, hogy 
az alacsony iskolai végzettséggel, többnyire fizikai munkával, nagy családdal, 
rossz lakáskörülm ényekkel já r együtt, az elemzés azonban nem m u ta tta  ki 
ezek szignifikanciáját. A vélekedés-változók többsége fordítottan jellemző, 
m int az előző kettőnél. Tehát az étterem be, presszóba, sportesem ényre nem 
járók  közül kerülnek ki, nem tagjai csoportoknak, nincs igényük a művelődési 
házzal szemben. Nem jönnek ki jövedelm ükből, olykor szűkölködnek, s rosz- 
szabbnak ítélik lakásm ódjukat.

Csak a legszívesebben végzett tevékenységfaktorok közül kapcsolódik — 
laza szálon — a ház körüli m unka  és a passzív pihenés. Ez azt engedi meg, 
hogy inkább idősebbeket tételezzünk e clusterben és ezzel együtt inaktívakat.

Nem jelent ez a szegénység teljes bezártságot, az otthonba zárt tevékeny
séget, hiszen m inden tevékenységfajtánál lá ttunk  kiadást. Jelen t viszont szű
kösséget, kevesebb fa jta  elfoglaltságot, kevesebb aktivitást, szükebb horizon
tot. Nem valószínű, hogy kizárólag az alacsony jövedelem (s ami e mögött 
meghúzódik) gátolja e csoport tagjait a  sokszínű, változatos időeltöltésben, de 
nagy szerepe van benne. Nem is annyira a kiadás, m int inkább a  jövedelem- 
szerzés nehéz volta zárja  ki a tájékozódást a szabadidő-eltöltés különböző mó
dozatáról. Amit tesznek, azt jól beidegződött és hagyományozódó norm arend
szer m entén teszik, sem  igényük, sem lehetőségük nincs az ettől való eltérés
re. Nem jellem ezhetők egyik leggyakrabban végzett szabadidős tevékenység
fak torral sem : nincs karakterisztikus tevékenység. Kevés a rendelkezésre álló 
idő, költség, teszik azt, am it lehet, de ezek nem állnak össze egységes, meg
különböztethető szövedékké.

Azt az állítást kell m egkockáztatnunk, hogy a szabad rendelkezésű idő és 
a jövedelem egy szintjén alul nincs értelm e szabadidős tevékenység-szerke
zetről beszélni, ezen a határon belül csak egyes elfoglaltságok léteznek, s ezek 
inkább a „kényszer”, m in t a „szabadság” birodalm ába tartoznak.

Az így k ialaku lt kép leginkább abban különbözik az alapmegoszlásban 
elemzettől, hogy itt az egyenletesség nem  a sokféleséget jelenti, hanem  azt, 
hogy m indenre kevesebbet ad ki az otthoni clusterbe tartozó, m in t az átlag. 
Azt kell tehát feltételeznünk, hogy a tényleges igénybevevők inkább az első 
két clusterben találhatók. Jellegzetesen látszik az is, hogy a kevesebb sza
badidős kiadás a lakás falai közé húzódást jelzi, illetve, hogy a kimozdulás 
pénzbe kerül. Ha csak a baráti, rokoni társaság felé mozdul, akkor valamivel 
kevesebbe, ha messzebb merészkedik, többe. Tetten érhető, hogy az igénybe
vevők többféle dologra adnak ki pénzt, m ert az 1. és 2. cluster ku lturális ki
adásai összegszerűen m eghaladják a З.-é t és egyenletesebbek. A társasági do
m inancia tehát nemcsaik azt jelenti, hogy vendégségre kétszer annyit költ, 
m int az átlag, s h a t és félszer többet, m in t az otthoninak jellem zett csoport,
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de azt is, hogy újságra, könyvek, hanglemezek stb. vásárlására is az átlagot 
meghaladó összeget fordít. Mindez összefüggő szokásrendszerről árulkodik, s 
arra  figyelmeztet ismét, hogy a szabadidős tevékenységeket rendszerként kell 
kezelni. Kissé leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a könyvvásárló nagyobb 
valószínűséggel színházi látogató, néző, hangverseny-látogató és így tovább, 
m int aki soha nem vesz könyvet. Azaz, am ikor olvasóról, nézőről, koncertláto
gatóról beszélünk, az ugyanazt az em bert jelenti. Továbbá azt is jelenti, hogy 
itt a kimozdulás igényéről, az élm ény kereséséről van szó, tehát ugyanez az 
em ber található meg nagy valószínűséggel az úgynevezett társasági életben 
s az ak tív  szabadidős elfoglaltságot űzők körében. A vendségség, a szórakozó
hely, a kulturális intézmények nem  egym ást kizáró, hanem  — legalábbis ada
tainkból úgy tűnik — egymást feltételező kategóriák. Rossz közművelődési be
idegződés az, amelyik külön em berfajtának tekinti az olvasót, a színházi né
zőt és a szórakozóhelyek közönségét. Nem állítjuk  ezzel azt, hogy au tom atiku
san egybeesnek. De adataink tanúsága szerint egy clusterha tartoznak, ugyan
annak a fürtnek, nyalábnak a részei, valószínűbb az összetartozásuk, m in t az 
elkülönülésük.

A z  elmúlt hónapban 
kb. mennyit költött a 

család 1. társasági

Cluster
2. aktív 

mozgásos 3. otthoni
Átlag

Ft % Ft % Ft % Ft %

Üjság, folyóirat 135 8,2 155 7,8 109 15,8 123 10,6
Könyv 146 8,9 201 10,1 105 15,2 131 11,2
Hanglemez cd 110 6,7 64 3,2 58 8,4 74 6,4
Magnókazetta со 85 5,1 94 4,7 64 9,3 74 6,4
Színházjegy ^  ' S 30 1,8 32 1,6 16 2,3 22 1,9
Hangverseny j egy ►- 'cd

со 4 0,2 13 0,6 5 0,7 6 0,5
Mozijegy 'cd> 42 2,6 39 2,0 31 4,5 35 3,0
Múzeumi belépő 
Képző- és ipar-

0,5 0,0 6 0,3 0,3 0,0 1 0,1

művészeti alk. ( 65 4,0 55 2,8 19 2,6 38 3,3
Vendégségre 719 44,0 380 19,1 110 16,0 327 28,1
Szórakozóh elyre 71 4,3 95 4,8 48 7,0 62 5,3
Kirándulásra 53 3,2 707 36,0 33 4,8 140 12,0
Sportrendezvényre 
Egyéb szabadidős

27 1,6 37 1,8 13 1,9 21 1,9

program
Tv-, rádió-, magnó-, 
lemezjátszó-javításra

72 4,4- 63 3,2 33 4,8 49 4,2

stb. 80 4,9 48 2,4 55 8;0 61 5,2

összesen 1637 100 1989 100 689 100 1164 100

N 222 29 116 15 429 56 767 100

A szabadidős kiadások csoportosításával képzett clusterek is csak egy 
viszonylag keskeny szeletről adhattak  képet. Sok olyan elfoglaltság van, am e
lyik nem já r  kiadással, és sok olyan kiadás van, amelyik nem  szerepelt lis^ 
iánkban, de a szabadidő-eltöltést szolgálja (m ondjuk a kirándulás ú ti-, vagy
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benzinköltsége, a vendégség alkalm ával csináltato tt frizura vagy ruha és így 
tovább). De a fontosabb tendenciákat ta lán  sikerü lt kirajzolni: a kiadások ti
zedét kitevő szabadidős kiadások növekednek és sokszínűbbé válnak az is
kolai végzettség növekedésével és az ezzel járó  magasabb jövedelemmel. Ki
alakítható egy szűkebb felső réteg, aktív , sokoldalú szabadidős tevékenység
gel, szellemi érdeklődéssel, egy valam ivel nagyobb középső csoport, jól kör
vonalazható szórakozási igényekkel, végül az igény és lehetőség korlátozta 
többség kevés számú s inkább a lakás falai közé húzódó, nem is igazán sza
badidős tevékenységével. Ezekben a tendenciákban nem  különbözik Kazinc
barcika az ország — s gyanítjuk: a hasonló fejlettségű régiók — városaitól. 
Mi csak szám szerűsítettük és — a rendelkezésünkre álló adatok szabta korlá
tok között — jellem eztük a különböző csoportokat.

A tervek készítésekor ezeket szám ba lehet venni, s esetleg m agyarázatul 
szolgálnak a városról való vélekedés egyéb változóihoz. Itt ugyanis nem  m ű
ködött a  „hol telepedne le” változó, feltehető, hogy ezek a szerkezetek m ár 
függetlenek a konkré t Kazincbarcikával való elégedettségtől, s általánosabb 
városi létre u talnak.

ak tív
mozgásos

társasági

otthoni

A csúcs jelenti az egész m inta 1/7-ét, a közép az 1/3—át, a talapzat több 
m int a felét. A csúcs jelenti a legtöbbféle tevékenységet (magában foglalva 
az alatta lévőket), a legmagasabb összeget és a szabadidős kiadási arányt. 
Fentről lefelé haladva csökken a tevékenységek száma, a jövedelem, a sza
badidős kiadás, a kim ozdulás vágya, s m ind rögzültebbé, norm atívabbá válnak 
a szokások. A lulról felfelé haladva növekszik az aktivitás, a kezdeményezés, 
a szabadidős intézm ények adta lehetőségek igénybevétele, a csoporthoz ta rto 
zás karakterizálhatósága.

Viszont egyik csoport sem írható le a KSH által kötelezően előírt (s ezért 
a m agyar szociológiai gyakorlatban használt) változókkal. E ku lturális réteg
zettséget pontosan m ajd  más változókkal lehet leírni. Ezek m egtalálása a m ű
velődéskutatás egyik táv la ti teendője.
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Ambrus Péter

K ER ESK ED Ő K  ÉS K IS IP A R O S O K  
E G Y  F Ő V Á R O S I KERÜLETBEN

Ez a vizsgálatunk, mely lassan egy éve folyik, a különböző társadalm i ré
tegek alkoholfogyasztásának és életm ódjának összefüggéseit összehasonlító 
szociológiai kutatásunk második része. Jelen  beszámolónk a hagyom ányos kis
iparos-kiskereskedő réteg életm ódja és alkoholfogyasztása közötti kapcsolatok 
fe ltárását és leírását tűzte  ki céljául. Eredeti elképzeléseinkhez híven ez a ku 
tatás a IX. kerületben folyik, annak is egyik hagyományos belső „m agjá
ban”, a M ester utca—Ferenc körút—Üllői ú t—Hámán Kató ú t által határo lt 
területen. A vizsgálati szakasz lezárása elő tt természetesen nem ad h a tu n k  rész
letes és teljes elemzést, de néhány általánosabb összefüggést nagy vonalakban 
m ár most is körvonalazhatunk.

1.

Jelen tanulm ányban nem  áll m ódom ban a  kerület történeti fejlődésével 
és településszerkezetének kialakulásával foglalkozni. E javarészt a századfor
duló körül létre jö tt településszerkezet néhány jellegzetességét mégis tárgyal
nom kell, hiszen azok még m a is nagym értékben Dehatárolják, sőt részben 
meg is határozzák az itt élő kisiparosok (és egyáltalán az itt élők) életét.

Ez a te rü le t már építése idején is sajátos társadalm i rétegződést m utato tt, 
ami a házak és lakások nagyságában, kom fortjában stb. is eleve m egnyilvánult. 
A Ferenc körúttól kifelé (Hámán Kató ú t felé) haladva a házak jellegének 
megfelelően csökken a benne lakók társadalm i státusza is. Míg a Ferenc körút, 
Üllői út házai nagy többségében bérházak, beljebb haladva egyre alacsonyab
bak lesznek a házak, egyre inkább olyan — a kisipari, kiskereskedői és fuva- 
zói igényeknek megfelelő — házakat' találunk, (helyek vagy földszintesek, vagy 
egy-két szintesek : belső' udvaruk van, m elyhez a ház belső részéhez ragasztott 
kocsiszínek, cselédlakások, fáskam rák stb. tartoznak. Ereleti elrendeződésük 
szerint az utca felőli részeken voltak a lakások (második szint), és az üzletek 
is ide nyíltak (első szint). M iután nem igazi emeletes házakról van szó, jogos
nak tartom , hogy „szintekről” beszéljünk. Az „első szint” ez esetben általában 
utcáról nyíló üzletet, szuterént vagy pincét jelent. A többnyire kocsibejárós 
udvari rész az ipari-kereskedői tevékenységet szolgálta, beleértve a m ár emlí
tett — lakás céljára természetéből adódóan alkalm atlan —, hosszúkás alakú 
(kis)ipari „üzemi” épületeket is. Az ilyen típusú házak sorát töri m eg — sok
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szór egész utcahossznyira is — újabb többem eletes bérházak sora, melyeknek 
minősége általában jobb az előbb em lítetteknél. Ezekben a házakban elvileg 
m agasabb társadalm i populáció is lakik. Életm ódm eghatározó tényező, hogy 
m íg „négyszögünk” szélein (Ferenc körút—Üllői ú t és részben a M ester utca) 
a lakók élete „k ifelé” (azaz a város felé) nyitott, addig a belül lakók többségé
nek tevékenysége és élete a „négyszögön” belül zajlik, vagy a kifejezetten ala
csonyabb státuszúnak számító külső részek felé nyitott (Haller köz, Hám án 
K ató út, piac és m ég távolabb).

Mint láttuk, a házak jellege nemcsak a  benne lakók társadalm i státusza, 
de tevékenysége szerin t (funkcionálisan) is elég határozott különbségeket m utat. 
E ttő l függetlenül, a település kialakításától kezdve érvényes, hogy az itt lakók 
társadalm i státusz szerinti elkülönülése nem elsősorban területi, hanem funk
cionális. A külső szélen elhelyezkedő nagy bérházakban lakók társadalm i ré 
tegződés szerint kifejezetten kevertek. Befelé haladva — miközben a tá rsa
dalm i struk tú rán  is egyre lejjebb haladunk, homogenizálódás figyelhető meg, 
és m ire elérjük (az azóta lebontott) szegénytelepi házakat, m ár egyöntetűvé 
válik  a populáció. Hogy a kép még bonyolultabb legyen, meg kell említeni, 
hogy a területet hosszában átszelő főbb útvonalak (Mester utca, Tűzoltó utca 
stb.) nagy bérházai az Üllői útéival m utatnak rokonságot. E bérházak lakói 
szántén nagyfokú kevertséget m utatnak társadalm i rétegződés szempontjából. 
Hangsúlyozni szeretném , hogy nem a mai állapotukról, hanem  a kiépülés u tán i 
általános helyzetről beszélünk. Ez azért lényeges, m ert a mai nagyfokú réteg
keveredés — am iről m ég szó lesz — nem új keletű, függetlenül attól, hogy nem  
ugyanazon rétegek „keveredéséről” van szó ma, m int eredetileg.

A századforduló körül kialakult város nagy bérházainak egyik köztudott 
sajátossága, hogy különböző minőségű lakásokat rejtenek magukban, így eleve 
eltérő  társadalm i rétegekből kikerülő családok szám ára készültek. A társadalm i 
státusz szerinti elkülönülést a házon belüli lakások minősége és helye biztosí
to tta . (Pl. az utcai nagypolgári lakások és a belső udvari, körfolyosós szoba
konyhák stb.) Az ilyen típusú házaktól részben különböznek, részben alacso
nyabb társadalm i rétegek között ismétlik meg a „keveredést” a m ár em lített 
„iparos” házak. E belső részeken is találni azonban századfordulós nagy házakat, 
sőt minőségileg m ás belső szerkezetet képviselő 30-as—40-es években épült b ér
házakat is. Ez utóbbiak viszonylag egységes színvonalú belső lépcsőházas lak á
sokat és így viszonylag egységes középosztálybeli rétegeket képviselnek. Ezek 
a házak m integy szigetet képeznek, de a rétegek közötti (területi) „kevere
dést” term észetesen nem  szüntetik meg, legföljebb nem házon belül, hanem  
azon kívülre helyezik azt. A különböző társadalm i rétegek szegregáltságának 
hiánya persze nem  jelentette a rétegek közötti különbségek megszűnését — 
sem gazdaságilag, sem kulturálisan. Ellenkezőleg, m iután valóban egymás m el
le tt éltek — és így a kölcsönhatások lehetősége nap m int nap fennállt, és p er
sze hosszú távon h a to tt is —, a kulturális és életform abeli különbségek erőtel
jes hangsúlyozása és érvényesítése szinte kényszerítő erővel jelentkezett. K ü
lönösen azoknál a közép-, illetve kispolgári rétegeknél, akiknek anyagi hely
zete megrendült és egyéb kapaszkodójuk a „polgári” létform a külsőségein kivül 
nemigen volt. S az itt élők nagy részét pontosan ilyen családok alkották (tiszt
viselők, hivatalnokok, értelmiségiek stb.).

Miután behatóbban nem  foglalkozhatunk „terepünk” történetével — am i 
óhatatlanul a m ai Budapest várossá alakulásának történetévé válna —, csak
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annyit jegyeznék meg, hogy a többi belső-külső kerülethez képest az általunk 
vizsgált rész „parasztibb” összetételű és „falusiasabb” jellegű volt, m int mond
juk  a VII. vagy VIII. kerület körúton túli területei. (Nemcsak a házak jellege, 
de az eredeti lakosság nagyobb része is inkább paraszti, m intsem ném et vagy 
zsidó eredetű.)

Sajnos, nem áll módunkban foglalkozni avval a sajátos jelenséggel sem, 
hogy a valóságban mit jelentett az egyének és családok számára, hogy társa
dalmi különbségeiket hangsúlyozottan szimbolikus form ákban és szinte mindig 
az értékek nyílt versenyeztetésével és ütköztetésével voltak kénytelenek meg
élni. Szám unkra mindazonáltal — továbbélése m iatt — döntő szempont, hogy 
a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok nagyon tudatosan ku ltu rá
lis és életformabeli elkülönüléssel hangsúlyozzák rétegspecifikum ukat.

Ugyanakkor, éppen a valódi anyagi és a hangsúlyozott életform abeli kü
lönbségeknek köszönhetően, a környék alacsonyabb anyagi szinten élő lakói 
akár saját házukban vagy valahol a környéken találhatnak  m aguknak takarító 
női, mosónői, háztartási alkalmazotti stb. m unkát. De a helyszínre telepedett 
k isipart és szolgáltatóipart is részben a helyi magasabb társadalm i státuszú la
kók kiszolgálása élteti, ami mellesleg a proletár és félproletár családoknak 
újabb, a kisipar által biztosított m unkahelyet, sőt szakmát is jelenthetett. Anél
kül, hogy a most em lítettek hatását eltúloznánk, mégis érdemes ezt a szem
pontot is figyelembe venni, hiszen a szűkebb értelemben vett környéken élők 
egym ásrautaltságát is jelzi, és nem  kis m értékben meghatározza az itt élők 
jellegzetes attitűdjét. I tt tudatosan konfrontálódó életform ák élnek egymás mel
le tt úgy, hogy — bár naponta vívják „osztálylharcukat”, mégis — szimbiózist 
alkotnak. Egy házban, egy utcában és egy (elemi) iskolában nőnek fel a fia
talok. És bár öltözködjenek, beszéljenek és szórakozzanak máshol és m ásként, 
legyen más jelenük és jövőjük, legyen egyiknek apja háziúr, a m ásiknak anyja 
ugyanott takarítónő, mégiscsak személyesen ism erik egymást, m indent tudnak 
egymásról, egymás szeme előtt nőnek fel, élnek és halnak meg, személyes ér
zelmek kötik és választják őket össze és szét. Ezt, az egyébként korántsem  idil
likus egymás mellett élést átlengi egy patriarchális, személyi kapcsolatokba 
ágyazott, bonyolult alá- és fölérendeltségi viszonyrendszer. Ráadásul úgy, hogy 
a magasabb állású társadalm i rétegek életmódja óhatatlanul modellként is szol
gál. Ugyanakkor persze a különböző társadalm i rétegek élik saját önálló életü
ket. Társadalm i, családi és baráti kapcsolataik saját rétegükből verbuválódnak; 
ilyen szempontból a társadalm i korlátok meglehetősen erősek. (A társadalm i 
ranglétrán  lefelé haladva persze e különbségek oldódnak —- de nem oldódnak 
fel.)

Nyilván első perctől kezdve, de az első világháború után m ár k im utatha
tóan is, az el- és bevándorlás meglehetősen egyértelmű tendenciákat m utat. A 
m agasabb társadalmi státuszú családok költöznek ki, be pedig általában az 
alacsonyabb státuszúak, illetve az eredeti státuszukat vésztők költöznek. Az itt 
élő középosztálybeliek egyre inkább saját osztályuk alacsonyabb státuszú réte
geiévé válnak, egyre inkább a „kispolgári” lét reprezentánsai lesznek. A kisipa
ri-kiskereskedő rétegek nemigen távoznak innen. Viszont a középosztálybeliek 
sorai között lezajló átrétegződési tendencia, sokszor alig érezhetően, de e ré te
gek anyagi helyzetét is gyengíti, miközben helyi szintű társadalm i presztízsét 
növeli. Természetesen a környéken mindig is nagy számban éltek ipari m un
kások, és állandó volt a városi szegények beáram lása is, akik szám ára itt meg
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lehetősen sok m unkalehetőség kínálkozott. Az ipari (szak)munkások jó része 
iparos családok leszárm azottai vagy az itteni kisiparban váltak szakmunkássá 
— így közvetlen kapcsolatai voltak evvel a réteggel ; még akkor is, ha m unkahe
lyük révén kapcsolataik egy része a tárgyalt területen  kívülre m utatott. A kü
lönböző szegény rétegek részben szegregálva éltek a terü le t szélén, részben pe
dig ugyanazon házak legrosszabb minőségű lakásaiban, ahol a környék többi la
kója. Egyre inkább az egyébként nem lakásra szánt toldaléképületek lakói lesz
nek. M unkalehetőségeik, ism eretségeik és kapcsolataik révén ők is az adott te
rület integráns (és nélkülözhetetlen) részeivé váltak.

Minél inkább periférikussá válik a terület, annál erőteljesebben megfigyel
hető a társadalm i rétegek közötti kiegyenlítődési folyam at. Mégpedig döntően 
egy középhelyzet felé. Egyre inkább a különböző „kispolgári” rétegek lesznek 
a terület m eghatározó elemeivé, a lesüllyedések és felemelkedések centrum ává. 
M indazonáltal az eltérő létform ák anyagi szintjének kiegyenlítődése egyáltalán 
nem jelenti a kulturális és életform abeli különbségek megszűnését és egybe- 
mo-.ódását. (Bár — különösen az alsóbb rétegek fölfelé törekvő tagjainál — ez 
is megfigyelhető.) Ez a „közép” felé tendálás elsősorban a kisipari-kiskereske
dő rétegek társadalm i súlyát erősíti, de úgy, hogy a deklasszálódó középosztály 
kulturális és életmódbeli értékeit nem kérdőjelezik meg, ellenkezőleg: a kétség- 
beesetten fen n ta rto tt látszat (minden nevetségessége ellenére is) modellül szol
gál a kisiparosok szám ára is; sőt, egyre inkább az anyagilag szolid kisipari-kis
kereskedő réteg lesz rá képes, hogy gyermekein keresztül valóra is váltsa e 
modellt. U gyanakkor ez a réteg nagyon is tudatában van egyre növekvő súlyá
nak, és így sa já t kulturális szokásait és életm ódját egyre öntudatosabban vállal
ja  fel, s értékként éli meg. (Itt van egy látszólagos ellentmondás az „úri közép- 
osztály” életm ód-m odelljének követése és a saját ipari-kereskedői tevékenység
re alapozódó életm ód értékként való felvállalása között. Az ellentét azért látszó
lagos, m ert rétegünk értékrendje e két típus keveredését m utatja, azaz elvileg 
mindkét irányban  nyitott. Amikor saját tevékenységük értékként való deklará
lásáról beszélünk, elsősorban azokra a klasszikus polgári értékekre gondolunk, 
amelyek a [kézműves] m unkával, kereskedéssel, vállalkozással, takarékosság
gal, anyagi biztonsággal stb. kapcsolatosak — persze kispolgári szinten megfo
galmazva.)

K ialakult teh á t a bonyolult ala-fölérendeltséggel, anyagi és személyes kap
csolatokkal átszőtt, egymással rivalizáló, de mégis kölcsönhatásban álló rétegek 
sajátos szimbiózisa, am elynek — a társadalm i s truk tú rába váló betagolódás ol
daláról nézve — fő bázisát a középosztály alsóbb rétegei adják; annál is in
kább, m ert töm egüket tek intve is e rétegek voltak itt  túlsúlyban. B ár ez a vi
lág egyáltalán nem  zárt (m ár csak azért sem, m ert a város lakosságának 
többsége hasonló módon él), mégis viszonylag jól elkülönülő saját világot alkot. 
Nemcsak azért, m ert (részben) képes lakóinak saját viszonyrendszerein belül 
megélhetést biztosítani, társadalm i, baráti és családi kapcsolatokat kiépíteni 
és m űködtetni, hanem  azért is, m ert ezt tudatosan fel is vállalja — az itt élők 
ezért kötődnek érzelm ileg is szűkebb pátriájukhoz.
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2.

Vázlatosan áttekintve, 1945 u tán  a következő folyam atok zajlottak le. Az 
itt  lakó — egyébként is lassan deklasszálódó — középosztály alól meglehetős 
gyorsasággal kicsúszik a talaj. Nagy, polgári lakásait társbérletesítik  vagy el
aprózzák (leválasztják), egész életm ódját és k u ltú rá já t nyíltan tám adják és 
negligálják, anyagi helyzetét alapvetően m egrendítik. Mind életm ódjában, mind 
anyagi helyzetében nivellálódik a többi — szintén rossz anyagi helyzetben lévő 
— réteghez. Kulturális és életmódbeli értékeit őrizni próbálja, de ezt rejtve, al
kalmazkodva kénytelen tenni. Mindezek ellenére — főleg az értelmiség és a kis- 
hivatalnokok, lévén hogy szükség van rá juk  — bár jóval alacsonyabb tá rsa 
dalmi helyzetben, de megkapaszkodnak. Minta szerepét és tekintélyét nagy
részt elveszti, de páratlan  alkalmazkodási és túlélési képességeket m utat. Elő
nyére változtatja, ami eddig jórészt inkább hátránya volt: „belebújik” pro le
tá rrá  és uralkodóvá kikiálto tt alsóbb környezetébe. Míg életm ódjában egyre 
több „proletár” erényt m utat fel, anyagi helyzetén felül is gondoskodik gyer
m ekei taníttatásáról és egyetem re küldéséről. Sokan persze a történelm i m eg
rázkódtatásokat nem tudják  átvészelni, és tönkrem ennek (bár ez kevésbé gya
kori, mintsem feltételezni lehetne). Hosszú távon (napjainkig) e réteg élet- 
stratégiája sikeresnek bizonyult. Nemcsak megkapaszkodott, hanem  az új tá r 
sadalm i viszonyoknak megfelelően sikeresen reprodukálta eredeti társadalm i 
státuszának megfelelő új helyét, sőt gyermekei az új középosztályon belül 
rendszerint kedvezőbb státuszba kerültek  (felső középosztályba). Ez persze m ár 
más típusú életmódot, anyagi szintet és politikai p rax ist jelent. Többségük m ár 
nem lakik itt! A továbbra is itt lakók nagy része a középosztály alsóbb szint
jein stabilizálódott. (Egyes elemei — különösen gyerm ekeik — vagy lumpeni- 
zálódtak, vagy proletarizálódtak.)

A m inket elsődlegesen érdeklő kisipari-kiskereskedői rétegek életét szintén 
nem lebecsülendő megrázkódtatások érték. Mielőtt erre  rátérnénk, szólni kell 
néhány szót e réteg két háború közötti anyagi helyzetéről. M iután elsősorban 
egy helyi igényeket kielégítő hagyományos kisipari-kiskereskedői rétegről van 
szó, anyagi szintjük az adott populáció anyagi erejének függvénye. Ez pedig 
részben a munkások és szegények, részben pedig a lefelé tendáló középosztály
beliek anyagi erejét jelenti. Így — bár a kiskereskedő-kisiparos réteg is d iffe
renciált volt — még a kisiparos társadalom ban is a közép a la tt vagy a közép 
alsó harm adán helyezkedett el. Ezt azonban nem nagyon érezték kirívónak, hi
szen a budapesti kiskereskedő-kisiparos rétegek túlnyom ó többsége hasonló 
színvonalon élt. Valójában nemcsak hogy igazán jóm ódúak nem voltak, de sok
szor elég tőkeerősek sem ahhoz, hogy tevékenységeikkel ne kényszerültek vol
na időnként felhagyni (mint sokan a gazdasági válság a la tt; de a háborús kon
ju n k tú ra  is sokuk szám ára te tte  kifizetőbbé — ideiglenes jelleggel —, hogy szak
értelm üket nagyipari munkásiként kamatoztassák). Ettől függetlenül a legtöbb
ben rendelkeztek házzal és/vagy saját üzlettel, m űhellyel. Szám unkra itt most 
csak az a mozzanat fontos, hogy többségük m ár 45 előtt is m egélte — nem is egy
szer — a kisipari tevékenység ideiglenes feladását vagy éppen a szakm aváltást. 
Bizonyos megrázkódtatásokhoz tehát hozzá voltak szokva. Az újrakezdés lehe
tősége pedig elsősorban azért volt adva, m ert — .h o lt tőkeként — saját tu la j
donú házuk, üzletük vagy m űhelyük (ez utóbbi kettő sok esetben lakást is je 
lentett) alapvető felszereléssel, szerszámokkal együtt adva volt, és szakértel-
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m űk sem veszett el. (Persze sokan bérelt helyiségben űzték az ipart, szerszáma
ik, gépeik és egyéb felszereléseik azonban saját tu lajdonukat képezték.)

A kisiparos-kiskereskedő réteg k rém je azonban nemcsak (vagy elsősorban 
nem) lakossági szolgáltatásokat végzett, hanem  kisegítő-kiegészítő ipari, keres
kedői, szállítási és kivitelezői m unkákat. Ezek elsősorban a vasas szakmában, 
az építőiparban és a szállítási (fuvarozási) szakmában tevékenykedtek; bár mó
dosabbak voltak az átlagnál, mégiscsak kisiparosok-kiskereskedők voltak. (Pl. 
5—10 embernél többet nem nagyon foglalkoztattak, vagy 1—3 lovaskocsinál 
többel nemigen rendelkeztek stb.)

Meg k'ell m ég em lítenünk a kocsmák, kisvendéglők, cukrászdák üzemel
tetőit. Ezek a vendéglátó kisiparosok saját rétegükön belül általában a közép
mezőnyben foglaltak helyet. Társadalm i szerepük — mivel olyan intézményeket 
m űködtettek, m elyek a helyi társadalm i élet fórumai voltak — gazdasági sú
lyuknál jóval jelentősebb volt. V endéglátóipari helyiségeik általában saját tu 
lajdonukat képezték, és egyben ezek voltak lakásaik is. Ide sorolhatók a pék
ségek is. A ré teg  kétségkívül legszegényebb elemei azok a kisiparosok-kiskeres
kedők voltak, akik a lakosság részére végeztek javító-szolgáltató tevékenysé
get, illetve vegyeskereskedéseket m űködtettek. (Bár rendszerint saját tulajdonú 
üzleteik és/vagy lakásaik minősége alig éri el a legrosszabb minőségű, komfort 
nélküli bérlakások színvonalát, m elyeknek lakói között szintén megtaláljuk 
őket.)

A fordulat évét követően a k isipart és a kiskereskedelm et felszámolják. 
Amit m egtűrnek belőle, annak gazdasági funkciója eleve más, m in t amit ezek 
a rétegek valaha betöltötték. G yakorlatilag megszüntetik szállítási, kiskereske
dői és ipari-építőipari tevékenységüket. Csak a szolgáltató tevékenységek (szű
kített) körében tevékenykedhetnek. Így az eleve összeszűkült (és ellenőrzött) kis
ipari tevékenységeket a környék legszegényebb kisiparosai fo ly tathatták  vagy 
olyanok, akik valam ikor elég széles körű tevékenységet folytattak, és most szű
kítik  le iparukat javító  tevékenységgé. A kisiparosok legalsó rétege, akik eddig 
is anyagi, egzisztenciális problém ákkal küzdöttek, az új, tudatosan a létm ini
mum határára leszorított, rendkívül nehéz és szándékosan akadályozó külső 
feltételeket nem b írják : az ipart nagyrészt beszüntetik, és pályát váltanak, vagy 
az elképesztő nyom or szintjén vegetálnak tovább m int kisiparosok. .Akik ilyen 
körülmények között is úgy-ahogy felszínen tudnak m aradni, azok közül a dina
mikusabb iparosok közül kerülnek ki, akik eddig m agasabb szintű kisipari 
tevékenységet űztek. Ez a fa jta  átrétegződés egyúttal azt is jelenti, hogy a m a
gasabb és átfogóbb szakmai tudású és jóval erősebb szakmai és „kisipari” iden
titással (ideológiával) rendelkezők m aradnak  fenn.

A felszámolásra ítélt többség ú tjá t nem  követjük nyomon, csak jelezzük, 
hogy pl. a legerősebb anyagi helyzetben levő ipari tevékenységeket folytatókat 
szövetkezetekbe töm örítik, és m unkaeszközeiket is állam osítják. Egy részük 
később (a 60-as években, am ikor ipari tevékenységre is mód nyílik) visszatér 
a kisiparba. Az am úgy is sokszor félig nyomorgó kis(élelmiszer)kereskedők úgy 
és ott élnek meg, ahol tudnak. (Élő tag jaik  ma jórészt tanácsi segélyből.) A 
nagyobb üzlettel rendelkezők, tehát a módosabbak, saját k isajátíto tt üzleteik
ben lehetnek eladók, szerencsésebb esetben (és később) üzletvezetők. Többsé
gük beilleszkedik az állami kiskereskedői nagyvállalatok hierarchiájába (Röltex, 
Közért, Zöldért stb.). Ugyanez vonatkozik a vendéglátóipari szakmákra, a pék
ségekre stb. is: vendéglőik, kocsmáik, pékségeik „üzemegységek” lesznek.
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Nem kívánok belemenni azokba a gazdasági-politikai intézkedésekbe, m e
lyekkel ezeket a rétegeket gyakorlatilag kisöprik a társadalom ból. Mindazon
által ingatlanaik rekvirálásként végrehajto tt állam osításával és annak néhány 
mai következményével foglalkozni kell. Em lítettem  már, hogy valam ilyen fo r
m ában az üzlet, műhely stb. és a lakás szoros kapcsolatban állt egymással. Az 
m ár anyagi szint kérdése volt, hogy e kettő  egybe is esett-e vagy sem. De még 
a legmódosabbaknál is (sőt elsősorban azoknál) saját házukban, a lakás m ellett 
volt a műhely, a raktár, az istálló stb. Ezeknek a házaknak és üzleteknek, üzlet
lakásoknak a kisajátítása avval a következménnyel járt, hogy pl. ha saját háza 
volt, akkor abban bérlőként m egtarthatta  — jobbik esetben — eredeti lakását, 
illetve annak egy részét, rosszabbik esetben a m űhelyt vagy valami egyéb he
lyiséget kapott meg lakás címén. Ha a műhely és a lakás egybeesett, és leg
alább 2—3 lakásra is „alkalmas” helyisége volt, akkor azt társbérletesítették. 
Ha a m űhelyben véletlenül tovább folyt az ipar, akkor rendszerint ott is lak 
hatott, lakbér helyett azonban bérleti d íja t fizetett. Ha külön volt lakása, akkor 
egyiket fel kellett adnia, rendszerint m űhelye vagy üzlete le tt a bérlakás. A 
variációkat sorolhatnám. A lényeg az, hogy a sok-sok m egszüntetett üzlet és 
műhely bérlakássá változott. (Ne feledjük, ezek döntő többsége utcáról nyíló 
pincehelyiség.) Ugyanígy az iparos házak belső udvarán lévő rak tárak , m űhe
lyek, istállók jó része is lakás lett, ahová ekkor főleg kiskereskedőket-kisiparo- 
sokat költöztetnek, m iután m űhelylakásaikat állami célra hasznosították. (Az 
udvarokban álló épületek egy része cselédlakás volt, am iben m ár régóta sze
gény családok éltek.) A megszűnő kisvendéglők és kocsmák (ez utóbbiak álta
lában alig-alig szűntek meg) is lakássá és szinte azonnal társbérletekké alakul
tak át. (Mi csak a lakássá változott műhelyekről, üzletekről beszélünk. Az igaz
ság az, hogy a legtöbb azonnal valam iféle irodává, adminisztrációs részleggé 
vagy rak tá rrá  alakult. Rendszerint a nagyipari adminisztrációra fejlesztett álla
mi kisipar költözött be.)

A kisiparban megmaradók nagy része tehát vészesen közel kerü lt a terület 
legalacsonyabb társadalmi helyzetű lakosságához, és jó részük az idők folya
mán ugyanolyan nyomorba süllyedt, m int sok hasonló társuk  m indjárt az ele
jén. Valójában a most m ár egyértelm űen lakossági szolgáltatást végző, létszá
mában alaposan megcsappant kisiparos rétegek összességükben is a terü le t ré- 
tegződési hierarchiájának legalsóbb részeire kerültek. B ár a 70-es évekre jó 
részük az új középosztály alsó szintjein él, gazdaságilag m ind a mai napig nem 
beszélhetünk valódi stabilizációjukról.

3.

A kutatási területünkön dolgozó kisiparosok tehát ma sem tartoznak a fel
tűnő gyorsasággal meggazdagodott kisiparosok közé, és bár nem egy akad köz
tük, akiknek helyzete az 50-es évekhez képest ugrásszerűen javult, többségüket 
meglehetősen szerényen élő, sőt sokszor nagyon is m indennapi gondokkal küzdő 
kisem bereknek tekinthetjük. Számuk a 60-as évektől kezdve nőtt, bár mindig 
erős ingadozást m utatott. Az 50-es évek tapasztalatai, bizonytalanságai és fé
lelmei soha sem múltak el. Ma is m indig igen érzékenyen reagálnak minden 
politikai, gazdasági vagy pénzügyi intézkedésre, és ennek megfelelően vagy is
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mét feladják az ipart, vagy kedvező konstelláció esetén ú jra  kiváltják azt, sőt 
új, divatosabb ip a rt kezdenek űzni. B ár ez utóbbiakat inkább m ár gyermekeik 
teszik. Ez a — hatvanas években ú jra  színre lépő — legvállalkozóbb mag, mely 
szinte barom éter m ódjára követi a pillanatnyi kedvező és kedvezőtlen gazda
sági változásban rejlő  megélhetési, üzleti lehetőségeket, annak az iparos réteg
nek a m aradványa (vagy leszárm azottja), mely valam ikor a legmódosabb és 
legjobban képzett szakgárda volt, és am ely az állam osítások után az állami 
(szövetkezeti) iparon  belül helyezkedett el. Ez az a réteg, mely gyermekeit to 
vább tudta tan ítta tn i. (M iután m unkássá vált, és nem  vonatkozott rá többé az 
új num erus clausus.) Helyzete annyiban is előnyösebb volt, m ert megszaba
dult a lakás-m űhely kényszerkapcsolatától, így az iparűzés szempontjából eleve 
nagyobb mozgékonysággal rendelkezik. A rról nem is beszélve, hogy új típusú 
(nagyüzemi) kapcsolatokra te tt szert, ami nemcsak azt jelenti, hogy oda bárm i
kor visszamehet, hanem  azt is, hogy sikerrel kapcsolódhat kisipari tevékeny
ségével a nagyüzem ek szükségleteihez. Á ltalában vasas, szerelő stb. szakmákról 
van szó, és főleg állam i m egrendelésekre dolgoznak. E felső réteg képviselői 
sikeresen integrálódtak az új középosztályba — gyerm ekeik kellő iskolai vég
zettséggel és anyagi erővel rendelkeznek —, ők m aguk pedig, ha a gazdasági 
feltételek ismét kedvezőtlenek, anyagi, egzisztenciális megrázkódtatások nélkül 
állhatnak tovább, m ehetnek vissza az iparba vagy mezőgazdaságba.

A  többséget kitevő, m a is szerényen vagy legalábbis az átlagos életnívónál 
nem túlzottan jobb körülm ények között élő szolgáltató kisiparosok közül kerül
nek ki azok, akik végleg m egm aradnak kisiparosnak, egzisztenciájuk mindig is 
ehhez tapadt. De ide tartoznak azok is, akik a 60-as években azért térnek visz- 
sza, m ert m áshol még olyan színvonalú életkörülm ényeket sem tudtak m egte
remteni, m int am ivel ez kecsegtetett. Talán m ég az előbb tárgyalt rétegnél is 
érzékenyebben reagálnak az adott pillanat gazdasági lehetőségeire — de m ás
képp. M iután iparuka t nem  tudják  feladni — m ég ha akarnák  sem lennének 
már rá képesek —, kedvezőtlen tendenciák esetén (legtöbbször persze kényszer
ből), csak azt a m inim ális tevékenységet végzik, ami sokszor alig különbözik az 
50-es évek legrosszabb korszakától. Ilyenkor életnívójuk azonnal m ár-m ár sze
génységi szin tre  csökken. Nem annyira  iparukból, m int az évek során felhalmo
zódott szerény javaikból élnek. így felélik tarta lékaikat, és egyértelm űen pers
pektívavesztésként élik meg nehezebb gazdasági helyzetüket. A régi létbizonyta
lanság és kisem m izettség félelmei azonnal m űködésbe lépnek. (Különösen az álla
mi, pénzügyi-gazdasági intézkedésekre érzékenyek.) Ha m ár elég idősek, akkor 
általában el is m ennek nyugdíjba — azaz feladják az ipart. A legkisebb kedve
ző jelre azonban rögtön feltám adnak, és ism ét úgy érzik, hogy van jövőjük, 
vagy legalábbis, hogy van értelm e tovább csinálni. Ha nem volt tú l hosszú a 
mélypont, és nem  zilálódott teljesen szét gazdasága és em beri tartása, akkor 
ismét talpra áll. Sajátos történelm i tapasztalatának  köszönhetően állandóan 
ott munkál benne a félelem, és a valóságosnál sokszor sokkal tragikusabban 
fogja fel az ad o tt kedvezőtlen tendenciákat. Szubjektíve m indig újabb mély
pontként éli á t azt, ami a valóságban esetleg csak a prosperitás hiánya vagy 
jövedelmének ném i m egcsappantására irányuló  állam i kísérlet. Végső soron azért 
is marad m indig talpon — sőt gyarapszik is —, m ert a valóságban nem biztos, 
hogy egzisztenciális veszélyek fenyegetik. De szubjektíve szinte mindig így éli 
meg. Az állandó bizonytalanság és félelem érzete nemcsak a történelm i tapasz
talatok emléke, hanem  létük m indennapi velejárója, hiszen — m a is — az álla
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mi közigazgatás önkényétől függnek anyagilag. Nevezetesen az adókivetés mód
jától, az úgynevezett adóbecsléstől. Az adóügyi hatóságok tudniillik  saját maguk 
döntik  el, hogy — szerintük — a kisiparosnak mekkora a forgalm a, és ennek 
alap ján  ők vetik ki az adókat is. (E nagy és egyenlőtlen „társasjáték” bonyo
dalm ait itt nem tárgyaljuk.)

Harmadik csoportjukat azok a volt kisiparosok, kiskereskedők alkotják, 
ak ik  vagy azonnal a társadalom  legalján találták  magukat, vagy m enet közben 
kerü ltek  oda. M ár rég nem iparosok vagy kereskedők, általában öregek és egye
dülállóak. A környék legnyomorultabbjai. Elképesztő pincelakásokban, volt rak 
tárakban , istállókban tengetik életüket: kosz, bűz, rongyok, e lro thad t bútorok 
között, fűtés nélkül, vécé nélkül, állandóan betegen. És mégis a kisiparos ré
tegek között kell őket számon tartanunk, m ert valóban oda tartoznak. Nem
csak azért, m ert kapcsolataik az aktív kisiparosokkal soha nem  szakadtak meg, 
hanem  azért is, m ert ott lent a „mélyben” ezeket a funkciókat — igaz, iparjo
gosítvány nélkül, de — be is töltik.

Többségük a volt élelmiszer-zöldség kiskereskedők közül kerül ki. Emlí
te ttü k  már, hogy ez a  réteg m aga is eleve a legszegényebb volt, és ráadásul 
nem csak anyagi helyzetét, de tevékenységét tekintve is mindig szoros kapcsolat
ban állt a környék nincstelen lakóival — hiszen ezek közül kerü lt ki vevő
körének jó része. Ugyanakkor — lesüllyedésük ellenére is — ízig-vérig keres
kedők m aradtak. Kapcsolataik és m entalitásuk révén alkalm asak lettek  arra, 
hogy a legalsó szintek kereskedői legyenek.

Ez a szint korántsem lebecsülendő populációt és m ozgásteret jelent. / í  vá
rosrész épületeinek leromlásával, a feltörekvő csoportok utóbbi 10—15 éve tartó  
egyre erőteljesebb elvándorlásával a terület elszlamosodási folyam ata (ami las
san, de biztosan az I. világháború óta folyik) felgyorsult. A terü le tre  egyre 
több és több szegény család érkezik; az általános lerohadás következm ényeként 
az eleve itt lakók közül egyre többen lumpenizálódnak, illetve egyre több lum 
pen elemet költöztetnek ide. (Mellesleg ezek az „elemek” lesznek m ost tárgyalt 
csoportunk közvetlen szomszédai, hiszen éppen ezekkel osztoznak a pince- stb. 
lakásokon.)

Ugyanakkor hagyományosan létezett a kiskereskedelemnek az a fajtája, 
m ely a szegény rétegek anyagi szintjéhez és igényeihez igazodott. (Pl. hasz- 
náltcikk-kereskedelem.) E tényezők figyelembevételével m ár elég term észetes
nek tűnik a jelenség. Ezek a volt kisiparos-kiskereskedők az állam osítások ál
tal megszakított kereskedelmi láncolat legalsó szemeit fűzik újjá, igaz, nem  hi
vatalosan, hanem alulról és m indenképpen ű r t  pótolva. Tevékenységüket egyéb
ként pénzügyi kölcsönügyletekre is kiterjesztették. (Ez m egint csaK elsősorban 
kisiparos-kiskereskedői m entalitásuk eredménye, hiszen gyűjtenek, am it nem 
státuszváltásra fordítanak — ez reménytelen is lenne —, hanem  tőkeként for
gatnak, miközben nyomorban tengődnek. Megjegyzem: időnként nagyon nagy 
pénzekről van szó, ami utal arra , hogy pénzügyi tranzakcióikat elsősorban m ű
ködő kisiparosokkal folytatják — az ismeretségen nyugvó bizalom alapján. De 
találunk „régiségkereskedést” ugyanúgy, m int egy sor közvetítő tevékenységet 
stb.) Talán m ár ennyi is m utatja , hogy ez a réteg nem lum penizálódott, csak 
alkalm azkodott a nyomorhoz.
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Az itt élő em berek egymáshoz való viszonyában és kapcsolataik m ilyensé
gében meghatározó szerepet kap az a m ár tárgyalt sajátosság, hogy különböző 
rétegkultúrák és életm ódm inták éltek és élnek szorosan egymás mellett, vala
m int az, hogy ugyanakkor nagyon erősen tudatosul az egyazon életmód-cso
portba vagy -rétegbe tartozás érzése. így a kisiparos-kiskereskedő rétegben is 
nagyon erősen él sa já t életmódbeli és kulturális értékeinek kultusza. Az élet
m ódjukat igazoló ideológiák s a belőlük kialakult m indennapi normák szerepe 
rendkívül nagy. Anyagi helyzetüktől függetlenül lényegében azonos értékek 
szerint élnek. Nyilvánvalóan a családok (valamikori) nagy kohéziós erejének 
köszönhető, hogy a kisiparos-kiskereskedő „világképet” ilyen nagy hatásfok
kal sikerült nem zedékeken keresztül m agtartásform áló erőként átadni. (Ez a 
kohézió az életform ák rivalizálásának eredm énye is.)

M ár többször em líte ttük  a „kisiparos m entalitást”. Röviden megkíséreljük 
leírni ennek összetevőit. Ideológiai gyökereit egy helyen m ár em lítettük, és azt 
állítottuk, hogy a klasszikus polgári erények kispolgári, kézműves változatáról 
van szó; term észetesen csak annyira, am ennyire nálunk  a klasszikus polgári 
erények egyáltalán valaha is léteztek, és csak am ennyire egy társadalm i súlyá
tól megfosztott és gyakorlatilag felszámolt réteg m aradványainál szó lehet róla. 
De valamilyen form ában mégiscsak léteznek. A legnagyobb hangsúly a kézm ű
ves beállítódáson és az ehhez járuló ideológiai igazolásokon van. Első és leg
jellemzőbb a hihetetlenül m ély szakma- és anyagszeretet, a fizikai-manuális (a 
szó igazi értelmében vett kézi) megmunkálásnak, a m unkának m int alkotási 
folyam atnak az öröme. Az önálló terem tő, a m unkakén t m egélt (vagy m egél
hető) tevékenységen (is) alapszik individualizmusuk, am inek egyik legfontosabb 
eleme az a meggyőződés, hogy az ember boldogulásának kulcsa saját tevékeny
sége (azaz m unkája). Boldogulása így kapcsolódik a teljesítményelvhez, m elynek 
velejárója, hogy a haszonelvűséget és konkurenciát az élet természetes állapota
ként értelmezi. Ahogy m unkájában  a nagyfokú anyagelvüség és ökonomikus- 
ság a meghatározó, úgy lesz életvezetésének alapja a puritanizm us, takarékos
ság és az anyagi biztonság m egterem tésére irányuló törekvés, amely szolid és 
kis kockázattal járó  állandó gyarapodást is feltételez. Életének középpontjában 
ipara és családja szorosan összefonódott prim átusa áll. (Vállalkozása eleve csa
ládi, így ipara annak egyrészt alávetett, másrészt a család gazdasági biztonsá
gát csak ipara révén terem theti meg.) Mindeme nemes elveket és erényeket egy 
sajátos korlátoltság és kisszerűség lengi körül, illetve torzítja  el. M ár-m ár a 
bom írtsággal egyenlő, ahogy az élet szinte m inden olyan jelensége m ellett el
megy, ami nincs kapcsolatban iparával, illetve, ahogy képtelen m inden más 
jelenséget nem sajá t tevékenységén keresztül nézni. M indent csak ezzel össze
függésben képes érzékelni, illetve m indent evvel hoz kapcsolatba. Az utóbbi 
negyven év tapasztalata ezeket a vonásokat csak felerősítette, és az am úgy is 
fetis'isztikus hajlam okat az egzisztencia elvesztésétől való állandó félelem igazi fe- 
tisizmussá alakította. Evvel m agyarázható szinte kényszeres bizonyítási igénye 
léte és m unkája hasznosságát illetően, illetve, hogy azonnal létvesztésként él 
meg minden szám ára kedvezőtlen jelenséget.

A kiskereskedőknél a m unkának ezt a fa jta  értékelését nem találjuk. E 
helyett egy nagyon erős vállalkozási m entalitás jellemzi, amitől a hazardírozás 
általában idegen, az ügyeskedés azonban nem. Életm ódjában sokkal több
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„majmoló” elem van, ugyanakkor sokkal rugalm asabb és alkalmazkodóbb az 
életform ája, m int az iparosoké. Vállalkozási m entalitása tulajdonképpen kissze
rű, de ez egyben erénye is. Minden kis „üzletet” meglát, és ki js használ. Esz
ményei és életvitele az elvont „üzlet” jegyében állnak, m aga az üzlet és annak 
haszna érdekli, nem  pedig a konkrét tevékenység, am it művel. így aztán kü
lönösebb m egrázkódtatások nélkül vált egyikről a m ásikra.

A kisiparosok-kiskereskedők családi élete meglehetősen zárt. Társadalm i 
kapcsolataik azonban igen összetettek és szerteágazóak. Ennek két színterét 
tek in tjük  át röviden. Tradicionális gazdasági, szakmai és (esetleg) rokoni szá
lak fűzik őket egymáshoz. Ezek, függetlenül attól, hogy szabadidős kulturális 
tevékenységeik intézményes form áit (gazdakörök, egyletek stb.) m egszűntették, 
félig intézményes formákban, illetve informális form ákban ma is működnek. 
Ezen kapcsolatok között is differenciálódás figyelhető meg. Közvetlen — bará
tinak  is mondható — kapcsolataik általában azonos vagy rokon szakm ákat 
művelők közül kerülnek ki. Ma is főleg csoportos időtöltés form ájában ápolják 
ezen kapcsolataikat és természetesen az esti órákban. (Általában 10—12 órát 
dolgoznak, vagy ha sürgős m unkájuk van, még többet is. Napközben term észe
tesen nem érnek rá.) Ugyanakkor a környék kisiparosai és kiskereskedői isme
rik, számon ta rtják  egymást, és valamiféle kapcsolatot is fenntartanak. Ebben 
lehet, hogy nincs rendszeresség, de biztos, hogy mindig tudnak egymásról (kü
lönösen az azonos szakmabéliekről), és bármelyikükkel találkoznak, biztos, hogy 
szót váltanak, kicserélik értesüléseiket, sőt problém áikat is megosztják egymás
sal. A gazdasági szolidaritást nem ismerik. (Ha kölcsönöznek vagy kisegítik 
egymást, az mindig pénzügyi tranzakció vagy csereügylet. Ez is ritka.)

Tevékenységükből adódóan környékük lakóinak jó részét ism erik m int 
ügyfelüket vagy egyszerűen mint környékbelieket, akikkel valahol időnként 
találkoznak. (Mondjuk, egy szódás kisiparos ism eretköre persze jóval nagyobb, 
m int egy kárpitosé.) Mégis jellemzőnek mondható, hogy környékük lakóival — 
azok társadalm i hovatartázására való tekintet nélkül — ismerős viszonyban 
vannak. Ezek laza kapcsolatok, de egy köszönés és néhány szó erejéig nap m in t 
nap élnek. Másrészt boltjaik, üzleteik és műhelyeik m aguk is a helybeliek tá r 
sadalmi kapcsolatainak sajátos fórumai, hiszen ha éppen o tt találkoznak össze, 
akkor — m ár csak az ismeretségek m iatt is — valam iféle kommunikáció m indig 
kialakul. Ez érvényes a kisiparosra is, aki vevőivel szinte m indig m egtár
gyal valami számukra aktuális eseményt. B aráti vagy közelebbi kapcsolatba ál
talában nem kerülnek egymással, de különösen azokkal, akikkel egy házban 
vagy szomszédságban laknak, viszonyuk közvetlenebb, de nem szorosabb. Eb
ben a közegben m ár az anyagi szolidaritás kisebb-nagyobb példái is m utatkoz
nak, szolgálatokat tesznek egymásnak, és szükség esetén szívesebben kérnek 
ebből a közegből kölcsön. (Ez természetes, hiszen a szakmabeli társa ikkal való 
baráti viszony egyúttal konkurencia viszony is.) E ttől eltekintve, szűk családi 
környezetén kívül ez a réteg leglényegesebb belső ügyeit (és ezek m indig anyagi 
helyzetére vonatkoznak) senkivel sem osztja meg, sőt családi és üzleti ügyeibe 
is csak a legszükségesebb m értékig enged bepillantást — legyen bár szó a leg
jobb barátról. Az emberi kapcsolattartartásnak ez a form ája — őrizni a „csa
ládi tűzhely” titkát, de mindenkivel jóban lenni — nemcsak a tevékenységé
nek, de a különböző rétegek egymás mellett élésének is egyetlen lehetséges 
módja. Így a kisiparos (kifelé) általában nagy toleranciát m utat m indenfajta 
életmóddal szemben, miközben saját körében társalgási tém áinak kifogyhatat-
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lan munícióit is éppen ez szolgáltatja. Röviden: bár környezetének szövetébe 
m élyen beleépült, kapcsolatai lazák, ad hoc jellegűek és felszínesek. Igazi élet
te re  a szűk családi kör.

5.

Soha nem szabad m egfeledkeznünk arról, hogy egy felszámolt társadalm i 
réteg  m aradványairól van szó, akik alapvető társadalmi-gazdasági és kulturális 
jogaikat elveszítették, akiknek életm ódját és értékeit állandóan heves politikai- 
erkölcsi-ideológiai tám adások érték, és akik a nekik engedélyezett szűk társa
dalmi kereteken belül is szüntelenül szívós harcra kényszerültek és kényszerül
nek ma is a különböző diszkrim inációkkal szemben. Nem csoda hát, hogy ér
tékrendszerük erősen fellazult, életm ódjuk változásra kényszerült, társadalm i 
és sokszor családi kötelékeik eresztéke is erősen meglazult vagy átrendeződött. 
Egy perifériára szorult, perspektívájában erősen kérdéses rétegről van tehát szó.

Másrészről viszont a környék, ahol élnek, egyre erőteljesebben a teljes le
rom lás állapotába kerül, egyre inkább befülled, ezért minden valam ire is törek
vő család (beleértve rétegünket is) legalább gyerm ekeinek segít elköltözni in
nen. Az itt m aradottak  nagy részén a fásultság vesz erőt, és egyre inkább bele
süllyednek a m ind valódi, mind erkölcsi értelem ben m indent elborító rom- és 
szennyhalmazba. Hiszen nemcsak a házak lakhatatlanok, de egyre komolyabb 
m értékben költöztetnek ide olyan lum pen- és garázda elemeket, akik hovato
vább az egész környékre rányom ják bélyegüket. Az erkölcsi kötelékek fellazu
lóban vannak: az együttélés eddigi szabályait egyre inkább a durva erőszak és 
a területre ránehezedő félelem határozza meg.

Véletlen-e ezek u tán , hogy rétegeink életében is egyre nagyobb szerephez 
ju t az alkohol? Bizonyos szakmák művelői hagyományosan sokat isznak, mint 
az asztalosok, kőm űvesek, pékek stb. A többség azonban — ugyancsak hagyo
mányosan — m érsékelt ivónak szám ított és számít részben ma is. Ez nemcsak 
az általunk jellem zett iparos m agatartásból következik, de tevékenységének 
szolgáltató jellegéből is. Hiszen a kisiparos, akiről k iderül és elterjed, hogy iszá
kos, az szám íthat rá, hogy előbb-utóbb m egrendelők nélkül marad. Már csak eb
ből a szempontból sem mindegy, hogy a kisiparost milyen környezet veszi 
körül. Ha olyan közegben tevékenykedik, m int a mi általunk vizsgált terület 
(annak főleg belső és H ám án Kató ú t felé eső része), ami egyértelm űen lezül- 
lö tt városrész, akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy a túlzott alkoholfogyasztást 
elítélő — és a kisiparos egzisztenciáját veszélyeztető — közhangulat és meg
ítélés gyengül, hanem  azt is, hogy az ellenkező típusú megítélés válik uralko
dóvá. Azaz, az alkohol-túlfogyasztás term észetes — és bizonyos helyzetekben 
megkövetelt — m agatartássá válik. És a javító  kisiparos gyakran kerül ilyen 
helyzetbe. Köztudott, hogy a lakásokon végzett kisipari tevékenység közben 
a kisiparos kínálásoknak van kitéve — és ha netán  nem  teszik ki eme „atro
citásnak”, akkor sa já t m aga fogja kikövetelni. Képzeljük el, mi történik akkor, 
ha a kisiparos olyan közegben tevékenykedik, ahol javító  m unkája egyre több
ször általános ivászattá fajul. Itt szám unkra nem is annyira az állandó alkoho
los állapot az érdekes, hanem  az, ahogyan ezekből az ivászatokból „barátsá
gok” alakulnak ki, m elyek aztán folytatódnak a kocsmákban, a lakásokban és 
a különböző nagyivó közösségekben. Előfordulhat, hogy m ire a kisiparos észre
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veszi magát, m ár a környék felének ivócimborája, de m ár nem kisiparos. Rö
viden: a kisiparost — a lakossággal való szoros kapcsolata m iatt — környezete 
lumpenizálódása nemcsak erkölcsi elveiben és norm áiban gyengítheti, hanem  
éppen az alkoholon keresztül, őt m agát is lum penizálhatja vagy legalábbis eg
zisztenciájában veszélyeztetheti. Annál is inkább, m ert — m int láttuk — a kis
iparosok értékrendje erőteljesen meggyengült, így nemcsak a külső züllesztő 
hatásokkal szemben kisebb az ellenálló képességük, de a saját világuk m egren
düléséből fakadó immamens okok is a felbomlás és az alkohol felé hajtják .

Természetesen ellenható tényezők is működnek. Ilyen lehet például a csa
lád. Fontosabb és általánosabb érvényű tényező azonban, hogy a kisiparos-élet
mód ideológiai alapjai és értékei mennyire működőképesek. A család szerepe 
is ebbe a kontextusba helyezhető, hiszen a kisiparos családcentrikussága á lta 
lában fennm arad; de ami legalább olyan fontos: a család (főleg a feleség) 
kezdi el képviselni a hagyományos értékeket; ami azért is lehet hatásos, m ert 
ezek a kisiparosok esetében is hatnak — egészen addig, míg személyisége te l
jesen szét nem  esik. Mégis, a nagyon erős szakmai indentitás és a teljesítm ény 
m int a boldogulás forrása, valam int a családról és iparról való gondoskodás 
kényszere a problematikus és m értéktelen ivóknál is hat. Lehet, hogy mélyen 
a felszín alatt, lehet, hogy az adott konkrét helyzethez m érten teljesen inadek- 
vát módon, illúzióként és vágyként, de hat és m űködik. A legnagyobb nyomor, 
befülledés és szétesettség állapotában is kim utatható. Ezért az erősen alkoholi
záló kisiparosok általában mindig tudatában vannak annak  a lecsúszási, deklasz- 
szálódó folyam atnak, m elyet túlzott alkoholfogyasztásuk okoz. A nagyivó kis
iparos tudja, hogy társadalm i helyzetéből adódóan vagy kisiparos marad, vagy 
elsüllyed, hiszen más reális ú tja  nincs. Ha családi viszonyai esetleg m ár vég
képp bomlófélben vannak, ha m ár jóform án m indent el is vesztett, iparához, 
m esterem ber mivoltához m int identitása alapjához a végsőkig ragaszkodni pró- 
bál. És éppen ez az a motiváció, melynek segítségével — persze főleg, ha csa
ládi h áttérre l rendelkezik —  a kisiparos sikeresen leküzdheti túlzott alkohol- 
fogyasztását. Abban a pillanatban, amikor ú jra  nagyobb megrendelésekhez ju t, 
s am ikor némi prosperitás mutatkozik, kisiparosunk élete nagy eséllyel rende
ződni kezd. Félreértés ne essék, nem lesz sem absztinens, sem m inta kisiparos 
— de m ert ismét van m unkája, azzá válik, ami eddig: egy lerobbant városne
gyedben küszködő kisember, aki valamivel többet iszik, m int azelőtt, és akinek 
nagy az esélye, hogy még néhány ilyen alkoholizáló kaland és válság u tán  te l
jesen belesim uljon szlamosodó környezetébe.
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HORIZONT

Bujdosó Dezső

JÁ TSZIK  A K O N G R E S S Z U S
(B é c s i  ú r in a p ló :  1 9 8 5 .  o k t ó b e r  9 — 13.)

BÉCS, FRIEDRICH ENGELS PLATZ

Dél körül érkezem a  kongresszus „főhadiszállására”. A m enetrendszerű 
Volán busszal indultam  reggel a budapesti Engels térről, m ajd  Bécsbe érkezve 
rövid metrózás és villamosozás u tán  ismét egy Engelsről elnevezett téren  va
gyok. Rögtön látom, m elyik épületbe kell mennem. A házon transzparensek: 
Szeretettel üdvözöljük a nem zetközi játszóbusz-kongresszus résztvevőit. Körü
lö tte  tarkára festett kisebb-nagyobb buszok, összesen 24 érkezett, elsősorban 
Ausztriából és az NSZK-ból. Sürgő-forgó fiatalok, egyre többen vagyunk. A 
többségük 20—30 év közötti: ruházatukról ítélve leginkább diákoknak nézném 
őket. (Tényleg néhány diáik is közülük.)

Bécs város és az Alsó-Ausztriai Szövetségi Tartom ány ifjúsági ügyosztá
lyainak meghívására érkeztünk körülbelül 150-en. A usztrián és az NSZK-n 
kívül vannak itt néhányan Olaszországból, Svájcból és Luxem burgból is. Bár 
m eghívást kapott az NDK, Csehszlovákia is, szocialista országból egyedül én 
vagyok (megjegyzem: tu ristakén t, „maszek” pénzen). M int „keletrő l” jöttét, 
m egkülönböztetett figyelem övez. Az öt nap alatt sokan kérdezgetnek: hogyan 
élünk mi „otthon”, mi van nálunk? Valaki az elutazásom előtt pár perccel tud
ta  meg, hogy M agyarországról vagyok, és bosszankodik: m iért nem tették  köz
h írré , hogy van itt valaki ebből az onszágból? Szeretett volna beszélgetni ve
lem.

Játszóbusz. Akik a K ultúra és Közösség 1985/6-os szám ában olvasták 
K ilian Franer cikkét, tud ják , hogy miről van szó. N ém etül: Spielbus. Magya
ru l talán játékbuszt, játszóbuszt m ondhatunk. Még nehezebb a játszóbusszal 
foglalkozó — m aradjunk a m agyar kifejezésnél: népm űvelőket — „Spielmobi- 
le r”-eket és „Spielm obilerin”-eket m agyarul \ megnevezni. K örülbelül tíz év 
a la tt a kezdeti esetleges játszóbusz-akciókból egész mozgalom  fejlődött ki. Van 
teh á t népművelő, aztán van népművelő, aki gyerm ekekkel foglalkozik, és van 
gyerm ekekkel foglalkozó népművelő, aki a játszóbuszra „szakosodott”. Egyedül 
az NSZK-ban kb. száz játszóbusz működik kora tavasztól késő őszig. (Sőt ú jab
ban  speciális közművelődési szolgáltatásokkal télen is.) A „Spielm obiler”-ek 
m a m ár nemcsak m ozgalm at alkotnak, hanem valóságos szektát. Évente álta
lában kétszer összejönnek valahol Nyugat-Európában, és szenvedélyesen vitat
koznak, tanácskoznak, vélem ényt cserélnek. Mára m ár kis könyvtárnyi irodal-
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m a, m ódszertana, pedagógiája van  a játszóbusz-mozgalomnak. A „Spielmo
b ile r” szinte el sem tu d ja  képzelni a világot játszóbusz nélkül. Egy Ruhr- 
v idékről érkezett lány első kérdése ez volt hozzám: „És neked van játszóbu
szod?” „Nincs” — válaszoltam . M ire ő: „De ugye szereltnél egyet?”

AZ ÖT NAP RÖVID KRÓNIKÁJA

Szekcióülések. Idem ásolom  a szekcióikban m egvitato tt tém ákat. 
Nem  „általában” folyó eszm ecseréről volt szó, hanem  egym ástól viszonylag elr 
különülő témákról, am elyekben érdeklődésük szerint elm élyülhettek az egyes 
csoportokban résztvevők. Még az érkezéskor el kellett dönteni, hogy ki melyik 
szekció m unkájában kíván részt venni (csere, átm ászkálás nincs).

Szekciók: báb-shop; a „Spielm obiler” hivatásképe; „Spielmobil — és az
tá n ? ; „Spielmobil” és m úzeum pedagógia; kevesebb pénz, kevesebb tartalom ? 
(M agam ennek a szekciónak a m unkáját kísértem  figyelem m el.); „Computer
spielm obil” ; új tartalm ak.

Spielmobilfesztivál. Bécsben a Karlsplatzon és egy Bécs m elletti falu
ban.

Kiállítás a „főlhadiszállás” (egyébként: ifjúsági vendégház) pincéjé
ben. Egy-egy küldött vagy csoport kapo tt egy parav án t vagy asztalkát. Saj
nos nem  volt vakum, így nem  számolhatok be képekkel arró l a színpompás 
és izgalmas kiállításról, am it a résztvevők képekben, m akettekben, prospek
tusokban  bem utattak egym ásnak a m unkájukról.

K ét fogadás. Az alsó-ausztriai városháza díszterm ében a rövid üdvözlő 
beszéd elhangzása u tán  hangos ováció fogadta a gazdagon m egteríte tt asztalt. 
Bécs város fogadását egy igen elegáns étterem ben ta rto tták . A szmokingos pin
cérek szemrebbenés nélkül szolgálták ki a szedett-vedett öltözetű társaságot, 
ak ik  közül sokan — m int egy m odern törzsi világ tag ja i — fantáziadús ábrák
kal voltak kifestve.

A  záró plenáris ü lést külön megemlítem. A szervezők ekkorra m ár ösz- 
szeállíto tták  és a kezünkbe ad ták  a szekciókban végzett m unkát összefoglaló 
írásm űvet (egész nap züm m ögött a Xerox-gép). És vagy kétórás színes v'ideo- 
program ot néztünk végig, am ely  a mostani két játszóbusz-fesztiválon készült.

CÉLOK. ÉRTÉKEK, POLITIKAI ATTITŰD

Kik, milyen célokat követve szervezték ezt a találkozót? És m iként jel
lem ezhető a 150 résztvevő politikai beállítottsága, em beri a ttitűd je?

Először a rendezőkről. B ár „állam i” rendezvényről volt szó, a tanácskozás 
az Osztrák Szocialista P á r t  ideológiájának szellemében folyt. A tanácskozás 
egyik tám ogatója volt az ausz tria i G yerm ekbarátok Szövetsége is. Ez a szer
vezet 1908-ban alakult, s b á r  önálló, lényegében mégis a p á rt égisze a la tt m ű
ködik. Célja a gyermekek „szocialista nevelése”. Idézek a 75 éves fennállásuk
ra  készített reprezentatív brosúrából:
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„A szocialista nevelés és a  szocialista politika kölcsönhatásban 
áll egym ással: am ilyen m értékben m egterem ti a szocialista politika 
a maga társadalm i előfeltételeit, olyan m értékben válik lehetővé a 
szocialista nevelés. Am ilyen m értékben az em berek szocialistaként 
gondolkodnak, éreznek és cselekszenek, olyan m értékben válik a 
szocializmus társadalm i valósággá. A szocialista politika evolucio
nista, és küzd m inden társadalm i visszásság ellen, amelyek a gyer
mekek kibontakozását akadályozzák . . .  A szocialista nevelésnek jó
zan, logikus gondolkodásra, szociális és alkotó fantáziára, az embe
rek irán ti szeretetre van szüksége. A példaadó em beri cselekvések 
és teljesítm ények em berbaráti jelent és jövőt form álnak. A szocia
lista nevelésnek szüksége van gyerm ekbarátokra.”

A bécsi gyerm ekbarát szervezet először 1975-ben m űködtetett játszóbuszt, 
m ajd 1979-ben további három  buszt kapcsoltak be a gyerm ekbarát m unkába. 
A bécsi gyerm ekbarát szervezet így fogalmazza meg az általa m űködtetett já t
szóbuszok feladatát, célját:

„M iért vannak a játszóbusz-programok?
— A közösség form álásáért,
— a fiatalok és idősek közötti ellentétek megszüntetéséért,
— a vendégm unkások gyermekeinél jelentkező „gettóképződés” 

feloldásáért,
— a testi fogyatékos gyermekeknél meglévő korlátok játékkal 

való leépítéséért,
— hogy m egtanítsák a gyermekeket az em bert körülvevő kör

nyezet védelm ére és ápolására.”

Az alsó-ausztriai gyerm ekbarátok működését bem utató könyvecske cím
lapja árulkodó: „Erőszak nélkül élni — ez a mi nevelési célunk.”

Az alsó-ausztriai gyerm ekbarátok szervezete tavaly szolidaritási akciót szer
vezett a m unkanélküli b rit bányászok gyermekeinek a megsegítésére. (Pénzt, 
télikabátokat stb. gyűjtöttek.) Az 1985-ös évben szolidaritási akciót szerveznek 
Nicaragua mellett. A szolidaritási akció két fő célja:
— a polgári sajtó állításaival szemben inform álni a közvélem ényt arról, hogy 

Nicaragua nem „Moszkvától függő kommunista ország”,
— pénzt gyűjteni a nicaraguai nép megsegítésére.

Az osztrák ifjúsági törvény 11. paragrafusa a gyerm ekek „testi, szellemi, 
lelki, szociális, erkölcsi és vallási” nevelését tekinti alapvető célnak.

A RÉSZTVEVŐK

A résztvevők — m int m ondottam  — főleg 20—30 év körüliek voltak. Mi
lyen az ő világuk? M iért lelkes játszóbuszrajongók? Honnan, milyen környezet
ből jöttek, hogyan élnek, milyen hivatalos és nem hivatalos társadalm i megbí
zás érdekében cselekszenek? M ielőtt egy osztrák egyetem ista lány és egy nyu
gatném et hivatásos népm űvelő p o rtré já t fölvázolnám, essék szó a 150 résztve
vőről általában.
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Körülbelül a résztvevők fele — a mi fogalmaink értelm ében vett — főhi
vatású népművelő volt. Mivel mind Ausztriában, m ind az NSZK-ban a regio
nális (tartományi, városi) korm ányzásnak igen nagy a szerepe, ezért am ikor 
azt mondom, hogy ezek főhivatású alkalm azottak voltaik, akkor arra gondolok, 
hogy egy-egy adott település vagy nagyobb közigazgatási egység alkal
mazottai vagy éppen egy-egy nagyobb egyesület, szövetség a lkal
mazottai. A közművelődés (adott esetben a játszóbuszok és a  játszóbuszokat m ű 
ködtető népművelők) tám ogatóiról teljes körű képet nem  nyertem. De tudom , 
hogy a kép sokszínű: újabban például bankok is tám ogatják  a közművelődési 
m unkát, sőt egy sörgyár is m űködtet játszóbuszt. Persze szerepel a neve a bu 
szon.

A kongresszus résztvevőinek egy jelentős csoportja tulajdonképpen m un
kanélküli. M unkát kereső friss diplomások és a valam i okból m unkanélkülivé 
válók 1—2 évre (amíg m unkát nem találnak) hivatásos népművelőkké, „Spiel- 
m obiler”-ekké lettek. Nem segélyt kapnak — m ert m ég vagy m ár nem já r  ne
kik —, hanem egy korlátozott időszakra munkát.

Ez az átm eneti állapot elvezethet oda is, hogy később szakképzettséget 
szerezve és esetleg „rendes” státuszt nyerve folytassák ugyanezt a m unkát. Ha 
ez a lehetőség kiesik, m ás foglalkozás u tán  kell nézniök.

Végül találkoztam  tiszteletdíjas „Spielm obiler”-ekkel, akik speciális fog
lalkozásokat vezetnek a játszóbusz-akcióknál. (Például bábszínházát csinálnak.)

Milyen képzést kaphat egy hivatásos osztrák vagy nyugatném et „Spiel
m obiler”? A usztriában a közművelő m unkára speciális iskolák képeznek é re tt
ségizett fiatalokat. Bécsben három  „Akadem ie fü r Sozialarbeit” működik, s 
még néhány az ausztriai nagyvárosokban. A képzés kétéves, évente kb. 5—600- 
an végeznek A usztriában. Az NSZK-ban elsősorbán az egyetemeken és főis
kolákon működő „szociálpedagógiai” szakon szerezhető ilyen irányú képzett
ség.

Ha a politikai a ttitűd jüke t akarom  röviden jellem ezni, a'kkor azt mondom, 
hogy erős befolyást gyakorolnak rá ju k  az osztrák értelem ben vett szocialista 
és a nyugatném et értelem ben vett szociáldem okrata eszmék.

Az emberi attitűdökrő l cím szavakban: erős társadalm i-közösségi elkötele
zettség, a  közösségért végzett m unka öröme, a társadalm i visszásságok, an ti- 
hum anista gazdasági és társadalm i viszonyok elleni tiltakozás, a társadalm i 
egyenlőség és igazságosság vágya . . .

KÉT PORTRÉ

Monika Fuchs. 22 éves jogászhallgató Linzben. A szülei nyugdíjasok. A pja 
egy vegyi üzemben dolgozott, körülbelül a mi fogalm aink szerinti technikusi 
beosztásban. A nyja gondozónő volt egy nyugdíjasházban. Egy nővére van, aki 
laboráns, ott, ahol az apa is dolgozott. Szép gyerm ekkora volt annak ellenére, 
hogy a szülei rossz házasságban éltek és a  nővérét részesítették előnyben. Kis
gyermekkora óta tanítónő akart lenni. A gimnázium elvégzése után nem  tu d 
ta, hogy mit tegyen. Pszichológiai tanácsadóban javaso lták  neki a jogi pályát, 
de ham ar rájö tt, hogy igazán nem  érdekli. Em berekkel ak a r foglalkozni, de 
nem  jogászként. M ár a gim názium ban bekapcsolódott egy az Osztrák Szocia-
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lista P árt által m űködtetett kulturális-szociális intézmény m unkájába. Ez az 
intézm ény főleg a m unkásgyerekek közművelődési problém áival foglalkozik. 
1985-ben státuszba került részfoglalkoztatottként. (Az egyetem et sem hagyta 
abba, ha m ár elkezdte, be akarja  fejezni.) Fizetése havi 4100 schilling, a 
tú ló rákért kü lön  is kap díjazást. A szüleinek két lakása van. A  gyerm ekkori 
kedvenc nővér m ost együtt lakik a szülőkkel, Mónika pedig egyedül a másik, 
75 négyzetm éteres lakásban. Sokat töp reng  azon, hogy vajon mi lesz ebből a 
világból. „Mi luxusban élünk” — m ondta. „Egy széles réteg itt, Ausztriában. 
De a fiataloknak nincs semmiféle szociális érzékenysége, elkötelezettsége. Ha 
visszaemlékezem a gimnáziumi osztály társakra, talán egynek vagy kettőnek 
volt. De A usztriában  még e tek in te tben  jobb a helyzet. A ném et fiatalság m ár 
to tál kész. Nem tudom , hogy mi lesz velünk .”

Ulrich Pitiig. A R uhr-vidéken lévő M ariban dolgozik főhivatású rfép- 
m űvelőként a város alkalm azásában. 37 éves, nőtlen. Szociálpedagógiát végzett, 
több m int tíz éve dolgozik a szakm ában. Fizetése havi 2000 m árk a  fölött van, 
am i — saját bevallása szerint — valam ivel jobb az átlagnál. A játszóbuszt m a
ga vezeti, de az egyes akcióknál tiszteletd íjas segítői vannak. A tiszteletdíjasok 
10—12 m árka ó rab ért kapnak. (Fiatal egyetemisták.) Töprengő, nyugtalan al
kat. Talán va lam it elárul róla, ha a nekem  írt leveléből idézek. Hazaérkezésem 
u tán  alig néhány  nappal egy „Z entralsparkasse und K om m erzialbank” cégjel-
zésű papíron ír t  levelet hozott tőle a  posta...........Nos, azt hiszem, hogy neked
nehéz azt m egértened, hogy mi itt  egy m ás társadalm i rendszerben vagyunk 
kénytelenek élni. De kérlek, írj nekem , és m inden kérdésedre válaszolok. Meg 
kell m ondanom, hogy az én  politikai beállítottságom  nem egyezik meg a mos
tan i k o rm án y év a l. . .  Ez az utolsó hét, am ikor még a játszóbusszal kimegyek 
a terepre. A ztán téli szünet következik. És áprilisban kezdődik minden elöl
ről. Én most veszem ki a szabadságom. Novemberben K ínába szeretnék utaz
ni. Vietnam i vízum om  m ár van, rem élem , hogy a kínai vízum ot is megkapom. 
Vagy tíz éve rendszeresen utazom  különböző országokba azért, hogy az ottani 
életet a saját szememmel ism erjem  meg. K iváltképp vonatkozik ez a szocialis
ta  országokra. M indenesetre meg kell m ondanom, hogy a m ostani Kína-utazá- 
som at eléggé távolságtartással szemlélem. Érdekel az ottani élet, a Vietnamhoz 
és m indenekelőtt a Szovjetunióhoz való viszonyuk. Remélem, hogy ezekről a 
kérdésekről alkalm am  lesz néhány k ínaival beszélgetni.”

Mit tehetek  hozzá a két portréhoz? Lehet, hogy a nyugatném et ifjúság 
„totál kész” van  és az osztrák fia ta lokat sem  izgatja különösebben a világ so
ra. Én itt m ásfa jta  fiatalokat lá ttam : olyanokat, akik szám ára m inden külö
nösebb felülről jövő ideológia nélkül m agától értetődő term észetességű a m á
sokért, a közösségért végzett lelkes munlka. Amikor a „m indenes”, a hall
ban fá radha ta tlanu l felvilágosításokat adó, diszpécseri funkciót ellátó „Ricsi
hez” m ár vagy tizedszer fordultam  valam iféle privát kéréssel, és ezért elné
zést kértem  tőle, 6 szelíd mosollyal rám  nézett, és ezt m ondta: „Tudod, nekem 
öröm et okoz, ha  másoknak seg íthetek .” Szóval: boldog népm űvelőkkel talál
koztam.
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BÉCS, KARLSPLATZ

Hatalmas, több részre tagolt tér templommal, m esterséges tóval, a m etró
kereszteződés zegzugos föld alatti passzázsaival, parkokkal. A kongresszus szek
cióülései után lázasan folytaik az előkészületek arra , hogy a szélrózsa m ajd
nem m inden irányából idesereglett buszok „élőben”, „élesben” bem utassák, 
m it tudnak. A kiválasztott két helyszín közül az egyik a Karlsplatz volt. A cél : 
8—10 busz „ellepi” váratlanul a teret, s ki-ki a m aga kínálatával bevonja te
vékenységébe a téren sétáló, játszó gyerekeket és felnőtteket.

Tulajdonképpen itt tapasztaltam  meg először, hogy mi is az a játszóbusz. 
M indaddig gyanakodtam, m ert nem láttam  m ást benne, m in t intézmény nélkü
li intézm ényt, kényszer szülte pedagógiai akciót. Igaz, a játszóbusz épületet is 
pótol; vagy m ásként: a hiányzó épület helyett is funkcionál. De más is és 
több ennél. Talán elég egy megjegyzés: például ragyogó időben a parkban já t
szadozó gyermek m iért m enjen be a művelődési intézm énybe „kötött” vagy 
„kötetlen” program ra? És m iért ne m ehetne k i a „mobil in tézm ény” a gyere
kek közé? Akinek am eddig kedve van, bekapcsolódik a m unkába, él a nép
művelő nyújto tta kínálattal. Tudom, nem szabad abszolutizálni sem ezt, sem 
azt, végül is az az érdekes, hogy a  hegy és Mohamed találkozzanak. Hogy mi
kor, melyik indul a m ásikhoz. . .

Mit kínál egy játszóbusz? A „kevesebb pénz — kevesebb tartalom ?” — 
szekcióban kérdőívet osztottak szét, amelyen az egyik kérdés ez volt: „Melyik 
a kedvenc eszközöd a játszóbuszon?” Mire a m ellettem  ülő stu ttgarti népm ű
velő beírta : „a fejem ”.
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Und noch  ein paar  Paragraphen:

§ 1 8  A l k o h o l
Valóban, találékonyságban nem  szenvednek hiányt. S a fe jük re  annál is in

kább szükség van, m ert a játszóbusz-akciókhoz sem nyílnak ki a mecénások tö
m ött pénztárcái, sőt egyre nehezebb feltételek között dolgoznak. Sokszor kise
lejtezett hulladékanyagokat használnak fel, kartondobozokat vagy éppen sö
rösüveg-rekeszeket. A dobozokból v á r építhető a gyerm ekekkel együtt, a sö
rösüveg-rekeszek meg a csúszdaépitm ényhez használhatók fel. Az üres üvegek 
m egtölthetők vízzel, s m áris kész a zeneszerszám: pillanatok a la tt egész sza
badtéri koncert varázsolható elő.

A gyerekeket oda kell csalogatni a buszhoz. Ügy láttam , hogy ehhez az 
egyik legjobb eszköz a felfújható, óriási gum imatrac. A K arlsplatzon is ezt 
vették legelőször birtokukba a gyerekek. Aztán ki lehet pakolni asztalokat, 
papírokat, festéket, két fa köaé kihúznak egy madzagot, s fél óra m úlva a csi
peszeken o tt lóg egy egész kiállítás.

Sajnos a fotóim  nem tükrözik  a térnek  és a téren  játszó gyerekeknek a 
hangulatát. Kiváncsi voltam, hogyan, honnan jönnek a gyerekek. Am ikor a bu
szok m egérkeztek, még m ajdnem  üres volt a tér. Figyeltem a buszokból a ki
pakolást, és m ire körülnéztem , m ár vagy száz gyerek fu tkározott egyik busztól 
a másikig. Hogy honnan bú jtak  elő, nem tudom. Végül egyetlen zajos forga
taggá vált az egész tér. Játszo tt a kongresszus.
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A BÜCSÜ

Az utolsó napi plenáris ülést m á r em lítettem . Irigyeltem a videót és a Xe- 
rox-gé^et. Az ő szám ukra ezek m agától értetődő mun к a es zik őzök voltak. Mint 
ahogy azok voltak  azok a számítógépek is, amelyek m ár m egjelentek a játszó
buszok kellékeiként. Vagy 10—15-en a  „Computerspielmobil’ -szekció m unká
jában vettek  részt. Bekukkantottam  hozzájuk, de sajnos egy szót sem érte ttem  
abból, am it beszéltek. Vajon milyen nyelven  folyt az eszmecsere?

A búcsúnál lá ttam : még sok a m ondanivalójuk egymás szám ára. Egyesek 
fölvetették, hogy nem  elég az u tóbbi időben rendszeressé v á lt évenként ké t
szeri találkozás. Jövő tavasszal M ünchenben, ősszel Luxem burgban jönnek ösz- 
sze. De ta lán  közben lehetne regionális találkozókat is szervezni.

Végül néhány  osztrák játszóbuszos a rra  kért, hogy tolm ácsoljam  kérésü
ket: néhány busz egy-két napra szívesen eljönne M agyarországra, s valahol, 
például egy lakótelepen bem utatnák tudom ányukat. Íme, eleget teszek kéré
süknek.
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Eduard Limbos

A KULTURÁLIS A N IM Á C IÓ  TÉN Y EZŐ I 
ÉS PR O B LÉM Á I*

Minden anim átor szem betalálkozik tevékenysége so rán  klasszikus problé
mahelyzetekkel, melyek ism erete és megoldása a s ik e rt eredményezi. Ilyen 
problém ahelyzetek éppúgy adódnak az ifjúsági, fe lnő tt vagy időskorú csopor
tok anim álásában, m int ezen közösségek specifikus tevékenységeinek megszer
vezésében. A nehézségek nagy része abból ered, hogy nem  értjük pontosan, 
m it jelent az animálás, nem  ism erjük fel a tagok elvárásait és törekvéseit, a 
csoport céljait csak elm osódottan lá tju k ; szárm azhat továbbá az elégtelen rész
vételből, a motiváció h iányából és nagyon gyakran a csoport ú tjá t egyengető 
eszközök hiányából (például: rosszul m eghatározott költségvetések, elégtelen 
források, rosszul használt anim ációs eszközök, a fan tázia  hiánya a módszere
ket, eljárásokat, techn ikákat illetően, hozzá nem értés a viták vezetésében, a 
határozatoik hozatalában, elavult vagy részleges inform ációáramlás).

1. A TÁRSADALMI KULTURÁLIS ANIMÄCIÖ 
DIFFERENCIÁLT MEGHATÄROZÄSA ÉS CÉLJA

A közművelődés nagyon konkré t kapcsolatban áll a szabadidő és a k u ltú 
ra fogalmával. A felszabadíto tt idő tartalm ának és gyakoriságának növekedé
sével és azáltal, hogy ez a szabadidő bármely szociális helyzetű személy szá
m ára egyre elérhetőbb lesz, tanú i lehetünk az egyre inkább  kommercializálódó 
és fogyasztói jellegű tevékenységform ák virágzásának.

A ku ltú ra  is egyre kevésbé tűn ik  elérhetetlennek, egyre inkább hozzáfér
hetővé válik. Lehántják ró la  a mítoszokat, és m ár nem  egy kaszt öröksége 
vagy kizárólagos előjoga. Az em ber felfogja, hogy a k u ltú ra  m int olyan ta lán  
nem  létezik, és hogy csak többé-kevésbé k u ltu rá lt személyekkel találkozunk. 
M indenki annak függvényében ku lrtu rá lt, hogy kicsoda, milyen a tágabb és 
szűkebb környezete és m ilyenek törekvései.

A k u ltu rá lt em ber m ár nem  egyfajta esztéta, művész, szó- vagy m ondat
csiszoló, választékos beszédű és nagy tudású intellektuel ; s egymagában m ár 
nem  képviselheti egy m eghatározott társadalom  kifejezett vagy re jte tt értékeit.

* Részlet a  szer(ző Kulturális és szabadidős csoportok animálása c. könyvéből (Pá
rizs, 1977). A teljes fordítás m egjelent a Népművelési Intézetnél, 1985. Fordította: 
Bohák Judit.
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Egy modern és dem okratikus koncepció szerint k u ltu rá lt ember az, aki:
— rendelkezik lehetőségei, forrásai, alkotókészsége — azaz önmaga — m a

xim ális kifejlesztésének képességével (kiteljesedés és autonóm ia);
— képes arra, hogy kapcsolatokat terem tsen m ás személyekkel és m ás cso

portokkal, megossza velük ismereteit, k i tu d ja  m agát fejezni, szim bió
zisban tud jon  élni környezetével és közegével (pozitív és alkotó tá rsa 
dalmi kapcsolatok).

Eszerint az úgynevezett p rim itív  civilizációkban éppúgy találkozhatunk 
k u ltu rá lt em berrel, m int azokban a civilizációkban, amelyeket m agasan fe j
lettnek szoktunk tekinteni.

Az animator kedvezően befolyásolja, segíti a személyek és csoportok fe j
lődését és ú tjá t a minél nagyobb kiteljesedés, azaz a lehető legteljesebb önm eg
valósítás és egyfajta „élet-többlet” felé.

Ez a funkció minden em bercsoportban tevékenykedő személytől m egköve
telhető, m int például:

— a pedagógusoktól és nevelőktől, akik hajdan  megelégedtek azzal, hogy 
a gyerm ekeket egy viszonylag m ozdulatlannak tek in tett társadalom ba 
való optimális beilleszkedésre neveljék;

— a tanítóktól és oktatóktól, akik régebben gyakran  és inkább m agát az 
anyagot, a tudást és az ism ereteket, a diploma megszerzését á llíto tták  
a középponba, m int a nevelést, mivel jövendő tudósokat „o k ta ttak ” ;

— a szülőktől és term észetes nevelőktől, akiknek azelőtt az volt a  céljuk, 
hogy udvarias, szeretetrem éltó, a családi hagyom ányoknak m egfelelő 
gyerm ekeket neveljenek, akiket m ár k iskoruktól kezdve úgy kezeltek, 
m int „kicsiny felnőtteket”. Egy bizonyos korszak képei és fényképei a 
gyerm ekeket szüleik m in tá já ra  m iniatürizálva m utatják, és a gyerm ekek 
szórakozásai is szüleikére hasonlítottak, m indenhova elkísérték őket, 
nyári szabadságra vagy vasárnapi sétára egyarán t ;

— az ifjúsági és felnőtt önkéntes csoportok felelőseitől, akik néha nagyon 
magas „státust” élveztek. Fő céljaik a szabadidős tevékenységek, já té 
kok, sportok, pihenés, művészi vagy politikai, ideológiai vagy filozó
fiai program ok voltak;

— az egyes módszerekben és technikákban (pl. audiovizuális technikában) 
járatos szakemberektől, akik csak saját készülékeikre, dem onstrációik
ra, elért eredm ényeikre esküdtek;

— a rádió, a  televízió, a különféle ku lturális vagy szórakoztató p rog ra
mok műsorközlőitől, akik főként úgy jelennek meg, m int a k u ltú ra  
„terjesztői” ;

— s végül pedig — általánosabb módon — mindazoktól, akik olyan hely
zetben vannak, hogy befolyásolhatják az alkalm ilag vagy szakm ai m un
kájuk keretében csoportosult embereket.

M indezeket a szakem bereket arra  kérjük, hagyják  el régi sztereotíp iáikat, 
és ne annyira a tevékenységekre, az eredm ényekre, az ismeretekre, a techn iká- 
ra{ a program okra, a m últ modelljeire, a teljesítm ényekre vagy az előadá
sokra koncentráljanak, hanem  inkább és elsősorban a személyekre és a cso
port tagjaira! Röviden: a rra  szólítjuk fel őket, hogy mindig az életet, a  létet 
és az élni tudást állítsák középpontba!
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Az ilyen an im átorok  kezdeményezése nem  semleges, hanem  elkötelezett 
lesz és éppen a csoporttagok céljaitól és szabad választásától függő. Az eddi
giekből az következik, hogy az anim átor — m eghatározottan és szükségszerűen 
— az emberek, a csoportok és a közösségek m egváltoztatásának tényezője.

Joffre Dum azedier1 szerint a szabadidő három  funkciója (sematikusan a három 
„D”): lazítás (détente), szórakozás (divertissement) és fejlődés (développement). Ügy 
tűnik, mostanában felerősödik  egy kiegészítő funkció is, amely eddig — rejtve — 
benne foglaltatott az eredeti háromban, ez: a kapcsolati dimenzió. A szabadidő le
het az a kiváltságos terület, ahol az ember kívánsága szerinti meleg kapcsolatokat 
alakíthat ki, kipróbálván választási lehetőségeit, jobban megismerheti, megmérheti 
önmagát, s a m egértés, a tisztelet, a más szem élyek elfogadásának légkörében fe
jezheti ki önmagát, nem  pedig az elkeseredett versengésben.

Ez egy olyan alapvető választás, amelyet m eg kell különböztetni a két gyakori 
véglettől: az aktivizmustól (produkálni, eredm ényeket elérni) és a passzivitástól (a 
szórakoztatás szakem berei, a kereskedelmi vállalatok  vagy az e célból létrehozott 
intézmények által k észített és előre meghatározott tevékenységek fogyasztása).

A szabadidőnek ez a „kapcsolati dim enziója” az emberek felszabadítását céloz
za. Lehetőséget biztosít, hogy szituálják, elhelyezzék magukat (önmagukhoz, más sze
mélyekhez, a csoporthoz, a tevékenységekhez és a társadalomhoz viszonyítva), hogy 
hitelesen önmaguk lehessenek  másokkal együtt és mások által.

A z  animáció céljai teh á t valószínűleg a következők :
— minden em bernek  lehetőséget adni arra , hogy felfedezze önm agát, hogy 

részt vegyen a csoport és a társadalom  életében, javasolva bizonyos változtatá
sokat, javításokat, elősegítve az élet m inőségének állandó em elkedését;

— tám ogatni a szabadon kidolgozott, az egyes tagok és társadalm i cso
po rtjuk  által átélt problém ák, szükségletek és törekvések megfelelő célokhoz 
való csatlakozását;

— segíteni a különböző élethelyzetű em berek egymás m ellett élését és 
kapcsolatát egymás értékeinek, vélekedésének, környezetének és szokásainak 
elfogadásában és tiszteletben  tartásában ;

— lehetőséget adni m indenkinek önm aga elhelyezésére, kitárulkozására, 
felszabadulására, hogy a lehető legteljesebb összhangban élhessen saját vonat
koztatási kereteivel („megegyezőség”, kongruencia).

E javaslatok m agukban  hordozzák a személyek, a csoportok és a társadal
mi struktúrák m egváltoztatásának állandó lehetőségét.

2. AZ ANIMÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁINAK KÖZÖS JELLEMZŐI

Az animáció és a csoport szükségletei

Az igazi anim áció — amely tehát nem  egyfajta  manipuláció — m egkövete
li, hogy m indjárt a kezdet kezdetén szám ba vegyük a személyek, a csoport 
vagy a népesség szükségleteit az adott és kielem ezhető társadalm i mezőben. 
Nem arról van szó teh á t, hogy az em bereket befolyásoljuk, hogy beléjük pum 
páljunk, rájuk erőszakoljunk olyan tém ákat vagy tevékenységeket, amelyek 
valam ilyen intézm énytől vagy az anim átortól erednek. Az anim átor néha haj
lamos arra, hogy m egpróbálja elfogadtatni a csoporttal vagy az egyénekkel a 
saját gyakorlata, saját elfogultságai függvényében a saját maga által kiválasz
to tt elfoglaltságokat.
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A figyelembe veendő szükségletek gyakran helyi, szűkebb helyhez kötött 
problém ák form ájában jelennek meg (pl. a foglalkoztatottság szükségessége 
valószínűleg a biztonságérzet alapja), és ezeket az egyén általában  tudatosan 
érzi és észleli, de nem okvetlenül fejezi ki azokat. Az an im áto r egyik funkció
ja  éppen abban áll, hogy segítse megfogalmazódni, kifejezésre ju tn i azt, am it 
az em ber elfojt vagy ami gátlás a la tt áll.

Másfelől: minden em berben léteznek zavaros, ösztönös, lappangó szük
ségletek, amelyeket az egyén tisztán nem  tudatosít. I t t  az anim átornak feltá
ró szerepe van: célja, hogy kibontsa, az egyén tudatosságának ás tisztánlátá
sának szintjén megjelentesse ezt a valóságot, ami m ár létezett benne anélkül, 
hogy különböző aspektusait m egkülönböztette volna.

Az animáció és a csoport részvétele a döntésekben

Elm últ m ár az az idő, am ikor a „főnök” — saját régi jó tapasztalataira 
tám aszkodva — maga döntötte el, mi jó a csoport szám ára. Ugyanakkor még 
viszonylag sok olyan személyt és közösséget ism erünk, akik csak azt igénylik, 
hogy vezetőik gondoskodjanak róluk és védjék őket. Egyre hangsúlyosabb vi
szont az a tendencia, amely az együttműködő, asszociatív anim áció megvalósí
tását célozza a tagok és a funkcionális anim átorok között, ak iknek  feladata a 
csoporttagok politikájához és céljai eléréséhez szükséges eszközök (technikák, 
segédeszközök, szerszámok, anyagok, tanácsok) biztosítása.

A dem okratikus animáció gyakorlatra irányuló térhód ítása m egfordítha
tatlan  folyam atnak tűnik, de felvet bizonyos problém ákat az alkalm azott mód
szerek és a felelősség vállalása tekintetében.

Minden animáció csoportmunka, következésképp lehet:
— gondolatokat cserélni, azokat kifejezni, m egvitatni, egym ást meghall

gatni ;
— a dem okratikus eljárások szerint érvényes határozatokat hozni, amelyek 

nem  sértenek mélyen egyes tagokat. A határozathozatal feltételezi az ellenőr
zést és az elért eredmények értékelését;

— elosztani a feladatokat és a velük járó felelősséget a csoporttagok kö
zött anélkül, hogy ugyanazokra terhelnénk őket, akik ily módon akár kizsák- 
m ányoltnak és agyonhajszoltnak is érezhetnék m agukat;

— felnőttként reagálni a bárm iféle közös létezésben elkerülhetetlenül je 
lentkező frusztrációra. M indenki a frusztráció elemét je len theti mások számá
ra, ha megakadályozza, hogy mások a saját elképzeléseiket realizálják, ugyan
akkor a csoport többi része is frusztráció oka lehet az egyén szám ára, akinek 
gyakran le kell m ondania gondolatairól, m ert a csoport kérdésesen viszonyul 
hozzájuk, vagy elveti azokat. Józan és higgadt reakciónak tűn ik  bizonyos nem 
alapvető frusztrációk beépítése, integrálása.

A ttitűdök és hozzáállások

A „csoportra koncentráló” anim átor alapvető a ttitű d je  a meghallgatás és 
a megértés.

Az empátia2 a megértés legfinomabb form ája; akkor jön létre, ha m élyre 
hatolva valóban felderítjük, m egértjük a személy vagy a csoport egyéni as

101



pektusait anélkül, hogy bárm iféle íté letet m ondanánk. I tt  teh á t nem intellek
tuális m egértésről van szó, hanem  az érzelm ekre és a  szubjetív  szempontokra 
irányuló  észlelésről.

A meghallgatás ak tív :  az em pátia bevezető, előzetes fázisát jelenti, és más
fa jta  kapcsolatot feltételez, m in t a kinyilatkoztatások puszta „regisztrálását”.

•  H a egyszerűen ezek „befogadásáról”, „felhalm ozásáról”, „begyűjtéséről” volna 
szó, elegendő volna csupán egy készüléket, például egy m agnetofont használni, 
am ely egy esetleges reprodukálásra pontosan megőrizné az elhangzott szava
kat. Nyilvánvaló, hogy a  beszéd folyam án az em ber á lta lában  a verbalitáson 
tú li realitásokat, például érzelm eket is kifejez. A m im ikának, gesztusoknak, a 
jellem ző helyzeti viselkedéseknek is van jelentésük. Egy tek in tet, egy megre
megő kéz, a  sietős előadásmód, egy fin to r is kifejezheti m indazt, am it a be
szélő személy érez, m ert nem csak „beszél”, hanem  ezt is teszi.

Amikor a csoport tag jai úgy érzik, hogy m egértik, elfogadják őket, ak
k o r meggyőződnek arról, hogy am it csak gondolnak, éreznek vagy átélnek, 
m indent k iny ilváníthatnak  anélkül, hogy az esetleges „leértékelést”, alábe- 
csülést kockáztatnák.

3. A CSOPORTOK ALTALANOS ELVÁRASAI 
AZ ANIMATOROKKAL SZEMBEN

Függőség és ellenfüggőség

Egy eléggé begyökerezett társadalm i-kulturális modell szerint azanim átort 
á lta láb an  úgy tekintik , m int a csoport legfontosabb, legérdekesebb, legvarázsla
tosabb személyiségét. Az esetek többségében egy sajátos státuszt tulajdoníta
nak  neki, úgy vélik, hogy ő a „gondolkodó fe j” (a „kap itány”, a capu t= fej 
szóból) a közösségben. Rá hagyatkoznak tehát minden, a csoport életét, mű
ködését és megszervezését illető kérdésben.

Az ilyen m indenre alkalm as, m indenütt jelenlévő és m indentudó vezetőről 
a lko to tt kép az anim átornak központi szerepet biztosít a csoportban. A figye
lem  középpontjában áll, összegyűjti a reagálásokat, m agára vonja a tekin
teteket, kiváltja a különféle hozzászólásokat. Am ikor m inden ennyire a veze
tő re  irányul, a tagok — tudatosan  vagy sem — függőségi viszonyba kerülnek 
vele, mivel igen sok helyzet vagy döntés múlik az ő választásán és ítéletén. 
Ilyenkor a függőségnek két klasszikus form ája bontakozik ki és nyilvánul meg.

— A tagok pro-függősége az anim átortól, akinek ádáz, meggyőződéses és 
a láve tett hívei. Az an im átor vagy teljesen „m egnyerte” őket, vagy nem m er
nek  szembeszállni vele, vagy egyszerűen csak saját kényelm ük m iatt csele
kednek így. Ebben az esetben a tagok egyre inkább függőségbe kerülnek, s 
végül m ár állandóan a vezetőre hagyatkoznak és hivatkoznak. Passzivitásuk 
egyre jobban fokozódik, és vezetőjük, aki hozzászokott ahhoz, hogy m indent 
rábíznak, a végén m ár meg sem  kérdezi őket. Egyre általánosabbá válik, hogy 
egyedül hozza meg a döntéseket, és önkényeskedő, sőt despotikus m agatartást 
vesz fel. M iért is kérné ki a csoport véleményét, am ikor úgyis egyetértenek?

— A tagok kontra-függősége  az anim átorral szemben, akinek nem tudják 
elviselni viselkedését, uralkodó m agatartását. Ellenérzésüket k im utatva k riti
zálják a vezetőt, szembeszegülnek vele, az agresszivitást átviszik a csoport
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tevékenységeire vagy más résztvevőkre. Még ha m agukban, legbélül egyet is 
értenének az anim átor néhány kezdeményezésével, akkor is ellenszegülnek, 
mivel ezen keresztül m agát a személyiséget u tasítják  el. M agatartásukat tu la j
donképpen a vezetőhöz való negatív viszony határozza meg, s a vezető gyak
ran arra  kényszerül, hogy ügyes manőverező eljárásokhoz folyamodjon vagy 
pedig akadékoskodó, esetleg erőszakos, kényszerítő döntéseket hozzon, hogy 
m egpróbálja rá juk  tukm álni, elfogadtatni önmagát.

A  tagok egyik esetben sem autentikusak: az elsőben gyakran meg vannak 
fosztva valódi egyéniségüktől és jellem üktől, az anim átor eszméihez csatlakoz
nak, és nem m erik megfogalmazni sa já t igazi vélem ényüket; a második eset
ben viszont rendszeresen szembeszegülnek, és m indent v itatnak, ami csak az 
anim átortól ered.

Az anim átornak tehát néha tudnia kell ellenállni a ráhagyatkozó csoport 
nyom ásának, hogy együttm űködőbb helyzetet tudjon terem teni.

A szakem ber mítosza

Az em berek nemegyszer úgy képzelik el az anim átort, m in t a nehézsé
gek „jó” megoldását ismerő szakembert, aki tudja, m ilyen csodaszerekkel le
het a problém ák legnagyobb részét megoldani. Ez a mítosz makacsul ta rtja  
magát. Néha elég kellemetlen és nehéz m egértetni egy csoport tagjaival, hogy

— csaknem mindig m indenkinek van egy elm ondható véleménye, egy 
olyan álláspontja, amelyet a csoport által megélt helyzetre a ján lha t;

— valószínűleg több ötlet születik akkor, ha összeadják vagy kombinál
ják mindazokat, amelyek a fejekben megfordulnak, m int ha csak egyikük öt
leteit veszik (például az anim átorét!);

— nyilvánvaló, hogy a csoport legtöbb tagjának legnagyobb megelégedett
ségét a közösen elfogadott határozatok biztosítják.

U gyanakkor a csoportnak joga van elvárni -az anim átortól, hogy hozzáér
tésével segítse őket, nevezetesen technikai vagy tudom ányos téren. A szak- 
képzettséggel vagy kipróbált tudással rendelkező an im átor hatékonyan se
gíthet és adhat v itathatatlan  megoldásokat. Ha például egy szakértő anim átor 
vesz át egy fotomühelyt, természetes, ha irányítja a film ek előhívásának, m á
solásának, nagyításának különféle fázisait és feltételeit. Szabad kezet hagyhat 
viszont a  tém ák megválasztásában, a  kontrasztok m eghatározásában, a kinagyí
tandó film részletének kiválasztásában. Ha egy szakem ber műszaki vonatko
zásban nyú jt segítséget, e téren sokkal gyorsabban és biztosabban fejleszti a 
csoportot, m intha a csoportnak önm agának kellene ú jra  felfedeznie a m ár ki
dolgozott megoldásokat, amelyek helytállósága nyilvánvaló.

Egészen más a helyzet akkor, ha szubjektív  problém ák megközelítéséről 
van szó (értékek, vonatkoztatási keretek, érzelmek, hiedelmek, személyiség, 
emberek közötti kapcsolatok).

Egy komplex modell

A tagok gyakran zavaros formában, de alapvetően azt várják  az anim átor
tól, hogy segítse őket a céljaik felé vezető úton, az egyes dolgokat rendszeresen 
tisztázza és értékelje, és olyan konkrét módokat válasszon ki, amelyek meg
gyorsítják vagy katalizálják ezt a  fejlődést.
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A tagoknak teh á t vannak bizonyos elvárásaik az anim átorral szemben. 
Egyfajta „ideálképet” alakítanak ki m agukban anélkül, hogy ezt tudnák. A kü
lönböző, zömében fiatal felnőttekből álló csoportban végzett kutatások a kí
vánatos, az elvárásoknak megfelelő anim átorról a következő képet adják:

— 26%: a  csoportot a csoport célkitűzései felé vezeti, és felelősnek érzi 
m agát. Bátorságról, vakm erőségről, k itartásról és állhatatosságról tesz tanú- 
bizonyságot. Ügyel arra, hogy m indenki részt vegyen és kifejezze magát.

— 19%: bízik a tagokban, tiszteli őket, megértési és beleélési képességről 
tesz bizonyságot. M indenki felé nyito tt, nem részesít bizonyos személyeket 
előnyben. Pontosan érzékeli az igazságot.

— 13%: hozzáértő személy m ind technikai téren, m ind pedig a csoportélet 
re jte ttebb  szintjén. Tisztán látja, mi történik, és m inden helyzetben bizonyítja 
érettségét.

— 12%: tám ogato tt személyiség, van tekintélye, befolyása. Srukturálja, 
megszervezi a csoportot, és szükség esetén döntéseket hoz.

— 10%: szívesen követhető „m in ta”, aki m egtestesíti a csoport értékeit. 
M indenkinek eszményképül szolgálhat. Odaadó, érdektől m entes, „befektetése” 
nagy.

— 9%: szim patikusnak, dinam ikusnak, lelkesnek ta rtják . Van hum orér
zéke, és vidám  légkört terem t.

— 7%: a csoporttagok m aguk választják meg, nem kívülről kerül oda. 
Egy „idegen” személynél jobban kedvelnek egy olyan anim átort, akit ismernek.

— 4%: biztonságot nyújt, védi a csoportot. Tanácsokat ad, nehézségek 
esetén segítséget n y ú jt a tagoknak. Elkerüli a  feszültségeket, a v itákat, a konf
liktusokat, az agresszivitás m egjelenését és kifejlődését. 4

4. Ál l a n d ó  p r o b l é m á k

A csoportszellem

Felm erülhet — akár a csoport egészénél, akár az egyes csoporttagoknál — 
a csoport „szellem ének” és „hangnem ének” problém ája. Ha a tagok nem  ta
lálják  meg azt, am it keresnek és remélnek, elbátortalanodás, csüggedés, le
m ondás jelentkezik.

A dinam izm us és lelkesedés pozitív jelenségeit (plusz a csoport nagyfokú 
vitalitását) avagy éppen ellenkezőleg: a csüggedést, levertséget, felbomlást, 
a csoport halálának jelenségeit m indig a m egelégedettség vagy a csalódás, 
a frusztráció foka váltja  ki. A csoportszellemmel kapcsolatban két fő tényezőt 
em líthetünk meg.

— A csoport légköre, am elyet több dolog határoz meg: a tisztán tárgyi 
feltételek (helyszín, helyiségek, dekoráció, bizonyos fokú kom fort, az étkezé
sek minősége, kellő hőm érséklet, elszállásolás), a társadalm i-érzelm i szempon
tok (bizalom, dinamizmus, jókedv, fogadtatás, lelkesedés, jó kapcsolatok, em
beri melegség, megértés, együttm űködés, barátság, rokonszenv), valam int a cso
port értékével kapcsolatos összetevők (ideológia, vallás, politika, transzcenden
cia, mélytörekvések).

— A sikeresség, a kidolgozott tervek és véghezvitt akciók sikere. Ha a 
csoport eléri célját, gyakran eufórikus állapotba kerül, „győztes szellem” alakul

104



ki. Kudarc esetén viszont elbizonytalanodnak és elcsüggednek. Ilyenkor aztán 
gyakran keresnek bűnbakot, ak ire  acsarkodhatnak és akit a változásokért fe
lelőssé tehetnek.

A strukturálódás és a szerepek problémái

A szerkezetek gyakran tükröznek nehézséget és konfliktusokat.
A z alcsoportok. Gyakorlatilag bárm elyik, egy bizonyos létszám ot m eghala

dó közösségben elkerülhetetlen, hogy egyes csoporttagok gyakrabban  találkoz
hassanak egymással, akár rokonszeiwből (alapcsoportok érzelmi dominánssal), 
ak ár azért, m ert közösen kívánnak egy tervet, egy akciót m egvalósítani (fel- 
adatcsoportok alkotói, hatékonysági, eredményességi dominánssal). Ezek az al
csoportok — am ennyiben együttm űködésre készék és m indenki szám ára nyito t
tak  m aradnak — dinam ikus és konstruktív  m agokat alkothatnak. U gyanakkor 
veszélyeztethetik az együttes összetartását, ha herm etikusan elzárt, titokzatos 
vagy rivális „klikkekké” alakulnak át, amelyek term észetes vezetői a h a ta 
lom ért küzdenek. A versenyszellem beállása pedig koékázatos, m ert a leg
erősebbeket lelkesíti, a legvédtelenebbeket pedig felfalja. A klikkek m egléte 
rendszerint azt jelzi, hogy a csoport egésze nem kielégítő, és néhányan kom 
penzációs késztetést éreznek. Fennáll az a veszély, hogy a nagycsoport dara- 
bókra esik.

A z alcsoportokkal egyidejűleg jelen tkezik  az izolálódás jelensége is. V an
nak ugyanis olyan tagok, akik nem kapcsolódnak be egyik alcsoportba sem, 
m agukra m aradnak, és ettől néha tűrhete tlenül szenvednek (az izolálódás, a 
m agára maradás kétségtelenül az emberi lét nagy fájdalm ainak kategóriájába 
tartozik).

Személyiségek, státuszok és szerepek. Egy csoporttagnak lehet a többieket 
befolyásoló státusza, amely m egbénítja (ha a tag „befolyásos”), provokálja (ha 
a tag  „elutasított”) vagy ösztönzi (ha a tag „elfogadott’) őket. A tagok nagyon 
ham ar szereznek m aguknak valam ilyen státuszt, azaz olyan kivételes és sajátos 
pozíciót, amely m egkülönbözteti őket társaiktól.

A leggyakoribb státuszok:
— a „leaderé” vagy vezetőé, akitől elvárják, hogy kezdeményezzen, vállalja a 

felelősséget, vezesse a csoportot;
— a „komikusé”, mókázóé, akinek az a szerepe, hogy a többieket szórakoztassa;
— a „kibékítőé”, aki nyugodt és megfontolt, aki szabályozó szerepű, meggon

dolt, megnyugtató, kiegyensúlyozott, közvetítő tagnak számít;
— a „filozófusé”, aki hajlamos arra, hogy okoskodjon, ésszerűsítsen, az esem é

nyeket, ötleteket fogalmakhoz, értékekhez kösse;
— az „eredetié”, aki fantaszta, költő, botién) vagy excentrikus, kicsit extrava

gáns, akire a bizarr dolgok jellemzőek;
— a „deviánsé”, aki hajlamos arra, hogy a csoport peremén helyezkedjen el, 

másképpen akarjon gondolkodni és cselekedni, mint a többiek, s gyakran javasolja, 
hogy térjenek el a csoport normáitól;

— a „perlekedőé”, gyakran veszekedőé, aki sohasem elégedett, állandóan pa
naszkodik, nem szükségszerűen ajánlva megoldásként konkrét és reális reformokat.

— a lármás és rendetlen „zajongóé”, aki viccelődik és kötekedik,
— a „magányosé”, aki hallgatagon, némán távol áll a többiektől, nem igen mond 

jelentős dolgot, és néha bánatos hangulatot áraszt magából;
— a „szerényé”, „értelmiségié”, „kétbalkezesé”, „halandzsázóé”, „nagy képzelő

erejűé”, aki pillanatonként szüli az ötleteket;
— a „nagylelkűé”, aki az ügy odaadó híve stb.
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A státusz nagyon gyakran  sztereotípiába  fordul át, és foglyul ta rtja  a ta 
got: nem m indig sikerül megszabadulnia tőle. A közösség hajlamos arra, hogy 
m egtartsa státuszukban azokat a tagokat, akik m agukban, legbelül m ár sze
retnének attól m egszabadulni, de nem m erik m egtenni, m ert félnek a nem tet
széstől, a sikertelenségtől. A sztereotípiák így egyre hangsúlyosabbak lesznek, és 
karikatúrákká válnak.

Agresszivitás a csoportban

Az agresszivitás, a feszültségek, a viták, a konfliktusok működésbeli za
varokat is okoznak. Ezeknek gyökere gyakran a  valódi vagy vélt frusztráció.

Az agresszivitás eredője gyakran a félelem. N éhány em berben a félelem 
annyira él, hogy szinte m egbénítja. Mások, ezzel szemben, eréllyel reagálnak. 
A feszültség és az agresszivitás még a látszólag legbékésebb és legnyitottabb 
csoportokban is elkerülhetetlen . A zt jelzi ugyanis, hogy a csoport fejlődik, 
hogy valami történ ik , hogy „mozgásban” van.

A nehézséget az jelen ti, hogy a feszültségeket, agresszivitást a közösség 
számára elviselhető, sőt pozitív  módon szabadítsuk fel. Figyelem: a lappangó 
vagy nyitott konflik tus „leblokkolja” a tagokat, és az abból eredő félelem 
nem tartozik a kívánatos mozgatóerők közé!

Ellenállás a változással szemben

A m ozdulatlanság, a m eggyökerezett szokások, változatlan hagyományok 
megannyi akadály t jelentenek a csoport aktív  életében. Vannak olyan emberek 
— különösen az idősebb em berek közösségeiben —, akik félnek az életform á
ban, norm ákban bekövetkező változásoktól. Félnek m indentől, ami új, m ert hi
szen azt ismerik, am it elhagynának, és nem  tud ják  felm érni azt, am it fölfe
dezhetnének. A  változtatás m indig kockázatos: m indig kalandot jelent, am ely 
bizonytalanságba viszi a m egállapodott, gyönge vagy védtelen személyeket.

A változtatásokkal szembeni ellenállás elég könnyen leküzdhető, ha a cso
portnak jó a légköre, ha  valós motivációval rendelkezik és főképpen, ha egyet
értés van tagjai között, am elynek következtében közösen hajlanak arra , hogy 
„új röppályára” helyezkedjenek.

A fejlődés vagy á tá llítás esélyei még inkább megnőnek, ha ezt a változta
tást egy olyan szakem ber  aján lja , bizonyítja vagy anim álja, akinek képzettsé
ge és hozzáértése v ita th a ta tlan  (például: elism ert, tekintélyes szakorvosok ob
jektív  beavatkozásának köszönhető, hogy bizonyos körökben elfogadták az 
étrendek m egváltozását).

A változások megjelölésénél az anim átoroknak állandóan figyelmet és gon
dot kell fordítaniuk arra , hogy azokat a tevékenységeket részesítsék előny
ben, amelyek valószínűleg fejlesztik az adott társadalm i-kulturá lis kontextust, 
nem pedig azokat, am elyek saját ötleteikkel kapcsolatosak, és azokat sem, 
am elyek a m últ bizonyos ad o tt pillanatában m egm erevedett helyzetekhez kap
csolódnak. A változás hitelessége érdekében az anim átoroknak konkrét, a kör
nyezetre jellemző realitásokból kell kiindulniuk, am elyek a tagok szükségletei
re  és az esem ényekre tám aszkodnak.

A „mozgásban lévő” csoporttal közvetlenül kapcsolatban álló anim átor lá
tókörének középpontjában a jövőnek kell állnia.
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Egyéni és csoportcélok

Az animáció a csoport egészére és egyénenként a csoporttagokra is irányul. 
A tagok, akik csaknem m indig önkéntesen  jönnek össze (elvileg teljesen sza
badon), önm aguk választhatják meg céljaikat és eszközeiket, m inden külső, in
tézményi vagy egyéni nyomástól mentesen.

Van egy szólás: különbözőeknek születünk, de egymás „hiteles m ásolatai
kén t” halunk meg. Ügy tűnik, igaz, hogy bizonyos civilizációkban vagy k u ltú 
rákban m egpróbálják az egyéneket form ába önteni, hogy m indannyian azo
nos módon gondolkodjanak, előírt módon viselkedjenek, akár a  robotok. Az 
embereszmény az átlagember (m int például az „átlagtanuló”), akinek m eg
határozzák sztereotip körvonalait, m intha ez testesítené meg a legpontosabban 
egy közösség vagy egy em beri egység jellemző jegyeit.

Ezzel szemben, szabad idejében minden em beri lénynek a lehető legiga- 
zabb, legteljesebben önm agának kell lennie, képességeit a többiekétől eltérő 
módon kell kifejtenie. Fontos tehát az egyéni célok figyelembevétele, azoké az 
egyéni céloké, amelyek a csoport céljain alapulnak vagy bár ritkán  teljes m ér
tékben, de m egtalálhatók a csoport céljai között.

Az ilyen típusú közösségek anim átora tudom ásul veszi, hogy a csoport cél
jai nem az egyéni célok tiszta és egyszerű összeadódásából állnak. Megegyezést, 
harm óniát helyénvaló kialakítani, mely tiszteletben ta rtja  mindazt, am it az 
egyes tagok fontosnak tartanak , Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a csoportot éltetni, 
létét biztosítani, animálni kell.

Az animáció „stílusa”

Az animáció különféle stílusai — melyet K urt Lewin3 írt le — különböző 
hatásokat gyakorolnak egy csoport életére és egyes tagjaira.

— A z autoriter stílust az jellemzi, hogy a vezető a csoportot a sa já t sze
mélyes álláspontjára k ívánja állítani, azt akarja  vele követtetni. A csoportta
gok és a csoport meggyőzésére vagy kényszerítésére a  vezető különféle e ljárá
sokat használ, és autokrata, paternalista ,' manipuláló, uralkodó, önkényeske
dő, kényszerítő, ellentm ondást nem tűrő, lenéző, sőt despotikus vagy tiran n i- 
kus m agatartást vesz fel.

K övetkezm ények: a tagok vagy elfogadják, vagy elutasítják ezt a stílust. 
Vagy az alávetettség, a látszólagos engedelmesség jelenik meg, vagy pedig a 
lázadás, az ellenségesség, a  dac. A vezető arra  kényszerül, hogy m egtorló in
tézkedéseket hozzon az ellenszegülőkkel szemben. Másfelől, hogy ha ta lm át biz
tosítsa, engedményeket tesz, néha hízelgéshez folyamodik, egyeseket kárpótol 
vagy jutalmaz.

— A  laissez-faire-t, a laza stílust úgy fogalm azhatjuk meg, m int a vezetés 
átengedését a csoportnak. A vezető(?) rendkívüli módon veszít értékéből, le
mond előjogairól és a befolyásolás m inden form ájáról. I tt találjuk azokat is, 
akik szándékosan sáncolják el m agukat e m agatartásban: a dem agógokat, 
anarchistákat vagy másokat, a „saját szándékuk ellenére anim átorokat” ; a gyá
moltalanokat, túlhaladottakat, elzüllötteket, hozzá nem értőket, k ifü tyülteket.

K övetkezm ények: a csoport saját fantáziája és szeszélyei szerint fejlődik, 
nem tulajdonítva nagy jelentőséget a tehetetlen, semmi ú ja t mondani nem  tudó
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anim átor reakcióinak. Beköszönt az anarchia, a rendetlenség, a harc a term é
szetes vezetők és a frakciók vagy klikkek között. G yakran kiválasztódik egy 
olyan „főnök”, aki kézbe veszi a dolgokat, és többnyire a funkcionális anim á- 
torok által vezetett csoportokban gyakorolt stílusnál jóval zsarnokibb, kemé
nyebb stílust d ik tál. Az is előfordul, hogy a term észetes vezetőknek sikerül jól 
végezniük dolgukat. Végül aztán kialakulhat egyfajta életstílus, amely egy 
együttm űködőbb életform ához vezethet.

— A z asszociatív, dem okratikus stílus egyenlőségre törekvő, amelyhez az 
anim átor és a  csoport tagjai egyaránt hozzájárulnak. Nagyon gyakori — 
amennyiben funkcionális anim átor által vezetett közösségről van szó —, hogy 
az anim átor o lyan m egoldásokat, ötleteket sugall, am elyekre a csoport nem is 
gondolt, m ert nem  ism erte vagy lá tta  azokat („felvilágosító” anitm átor), vagy 
pedig ellátja a tagokat a cél eléréséhez szükséges eszközökkel, technikákkal, 
módszerekkel, szerszám okkal („együttm űködő” animátor). I tt tehát mindig 
„szükségszerű a szerepcsere” az anim átor és a csoport között.

K övetkezm ények:  a  cél megközelítése kölcsönös segítséggel és egyidejű 
hozzájárulásokkal történik . Az együttm űködés különböző síkjai: feladatok, te r
vek, viták, elemzések, megvalósítások, ku tatások , döntések, értékelések. Min
denki személyesen is érin te ttnek  érzi m agát, és valóban „részt vállal”, m ert a 
csoport életét m élyen átérzi és vállalja, hiszen az nem csak az anim átor ügye.

NB. Igen gyakori félreértés forrása a non-direktív stílus. A z animátor gyak
ran vádolja magát, ha kezdeményez, vagy pedig a csoport veszi zokon vagy ellen
szegül, ha utasításokat kap, vagy ürügyként hozza fel, hogy az animátor „irányító”, 
azaz önkényeskedő.

A non-direktivitás egyáltalán nem jelenti a „vezető hiányát” vagy „bármine
mű beavatkozás” kiküszöbölését. Ezt a fogalm at inkább úgy határozhatjuk meg, 
mint egyfajta tartózkodó magatartást, tiszteletadást mások szem élyisége iránt és 
minden olyan m anőver vagy nyomás visszautasítását, amely más gondolkodásmó
dot vagy életm ódot akar az egyénre vagy a csoportra kényszeríteni. Az animátor 
elkerüli, hogy m egítélje az embereket, hogy elidegenítse őket magától, vagy hogy 
erőszakkal kényszerítse őket arra, hogy az ő saját értékrendjéhez alkalmazkodja
nak.

Előfordul, hogy „non-direktív”, „demokratikus” magatartást felvenni kívánó ani- 
mátorok egy idő után egyáltalán nem lépnek már közbe, hanem hagyják, hogy a 
csoport maga haladjon célja felé. A zavar abból a kétértelműségből adódik, amely 
a „non-direktivitás” és a „demokratikus” fogalm ak között fennáll. Vannak animá- 
torok, akik azt hiszik, hogy demokratikusak, és jóhiszeműen, nem tudatosan a laza, 
mindent hagyó, „laissez-faire” stílust veszik fel.

A dem okratikus, együttm űködő stílus alkalm azásában és gyakorlásában 
felm erülnek bizonyos akadályok:

— a létszám : az anim átor, aki nagy létszám ú, terjedelm es csoporttal talál
ja  m agát szemben, gyakran  képtelen az igazán együttm űködő m agatartásra , hol
ott alapvetően a csoportra szeretné bízni a lehető legtöbb kezdeményezést és 
felelősséget; s m indenkinek szeretné m egadni azt a lehetőséget, hogy kifejezze 
m agát és illetékes legyen;

— az érettség: m inél fejletlenebb a csoport, annál gyakrabban kell irá
nyítani és beavatkozni. U gyanakkor ügyelni kell arra, hogy m ihelyt lehetséges, 
visszahúzódjunk ;
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— a tevékenység típusa: korlátozott az együttm űködés, ha készülékeket 
kell kezelni, technikáról, szakszerűségről vagy tudom ányos realitásokról, biz
tonságot veszélyeztető kísérletekről van szó, melyek nem  hagynak lehetőséget 
a választásra;

— a rendelkezésre álló idő: ha az idő nagyon rövid, nyilvánvalóan nem 
lehet m indenkinek megengedni, hogy beavatkozzon, vélem ényt cseréljen, vi
tatkozzon, kedvére elemezze és körü ljárja  egy-egy problém a vagy döntés kü
lönböző aspektusait;

— a szokások és hagyom ányok, amelyek felszólító jellegűek és nem adnak 
lehetőséget alkotásra, találékonyságra, módosításokra, a jövő felé fordulásra;

— a fenyegetések, amelyek külső nyomások form ájában nehezednek az 
anim átorra vagy a csoportra: politikai parancsok, m erev és bénító adm iniszt
ratív  szabályok, félelem az anyagi tám ogatás elvesztésétől, a lehetséges k riti
kától, az agresszivitástól, amely ellen védekezni kell, félelem a m unkaalkalom  
elvesztésétől.

5. AZ ÉRTÉKELÉS ÉS A VISSZACSATOLÄS (FEED-BACK)

Az értékelés jelentősége

A csoport által végzett értékelésnek óriási jelentősége van, ha figyelembe 
vesszük, hogy a csoportnak tisztán kell látnia: m it csinál, m it érez át, hogyan 
él. Az értékelés azt jelenti, hogy értékítéletet m ondunk a közösségi élet egészé
nek különféle szempontjairól. A vélemény lényegében a csoport ú tjával, célja 
felé haladásával, tevékenységével és ennek m ódjaival (technika, módszerek, 
költségek, program , időbeosztás stb.) kapcsolatos.

Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy az értékelés nem . azonos egyfajta  
közösségi „önváddal”, sem  egy technikai eljárással, sem  pedig egy törvényszék
kel, ahol a bírák elítélik a vádlottakat, személyiségüket és legintim ebb szférái
kat sértve.

— A z értékelés első fázisa: a visszacsatolás (feed-back). A  visszacsatolás 
lehetőséget ad a m últ feltárására, az események kiemelésére, különös tek in te t
tel a csoportban m egjelent reakciókra és érzelmekre. Ez a „m últba való visz- 
szatérés” az elemzés, tisztázás, értékelés folyam atának alapeleme.

A csoport közös élm ényeire támaszkodva át lehet tekinteni a csoportm űkö
dés különböző szem pontjait és a csoporttagok m egelégedettségének m értékét. 
A visszacsatolás az elemzés első fázisa, a csoport örökségéhez tartozó történé
sekből indul ki. M egvilágítja azt a tényt, hogy ezeket a történéseket a csoport 
tagjai mind másképpen élték át, másképpen érzékelték. A osoporttagok véle
ményt nyilvánítanak, elm ondják megfigyeléseiket, melyek nemcsak a  cseleke
detekre, tényekre vagy impressziókra korlátozódnak, hanem  mindezeknek a 
bennük és a csoportban kiváltott visszhangjára.

összefoglalóan teh á t arról van szó, hogy számba vesszük a m últ tényeit, 
eseményeit és az általuk kiváltott, a mai napig ható érzéseket és reakciókat.

— A z értékelés második fázisa: a jelen elemzése. Ezután következik a je
len elemzése. A tagok ilyenféle kérdéseket tesznek fel önm aguknak: hogyan
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m agyarázható „m ost”, hogy ilyen tények következtek be? Mit gondolunk 
„m ost” arról, am it átéltünk? Mit érzünk „m ost”, am ikor visszagondolunk ezek
re a történésekre és hatásukra? M ennyiben érinti ez a céljainkat? Vagy azokat 
az eszközöket, am elyeket a célok elérésére használunk? Ezek az események kö
zelebb visznek-e m inket céljainkhoz — általában vagy külön-külön? Vagy el
távolítanak m inket ezektől a céloktól? Vagy pedig semlegesek és közömbösek?

— A z értékelés harm adik fázisa: a jövő álláspontjának értékelése. Vé
gül pedig egy előretekintő, jövő felé forduló m agatartást vesznek fel. Az ani- 
m átor, aki az ülést vezeti, m egtudakolja a csoport véleményét, javasla ta it vagy 
a fejlődés m ódját érin tő  határozatokat: a  célok még m indig ugyanazok ? Szük
séges-e aláhúzni, hangsúlyozni, eltörölni közülük néhányat a megvizsgált és 
fe ltá rt dolgok fényében? M egjelentek-e új célok, am elyekre régebben nem  gon
doltak, de am elyeket m ost felfedeztek? A célokhoz vezető módszerek, techni
kák, felhasznált eljárások még m indig érvényesek, vagy változtatni kell ra j
tuk? Esetleg ú jak a t kell találni?

Az értékelés eljárásai

Ezután következhetnek a helyesbítések, korrekciók, módosítások. Az ér
tékelésnek többféle típusa alkalm azható attól függően, mi a cél, milyenek az 
eszközök, mennyi idővel rendelkezünk.

— A spontán  vagy vad  értékelés, am ely az egész csoport vagy egyes ta
gok által átélt esemény u tán  azért következik be, m ert úgy vélik, hogy ez az 
eset nagy érdeklődésre ta rth a t számot, hatást gyakorolhat, re jte tt összefüggé
seket lá tta tha t meg, blokkolja vagy éppen feloldja a tevékenységeket vagy 
m agatartásokat. Az értékelést nem tervezték erre  az időpontra, de a körülm é
nyek. nagyon kedvezőnek tűnnek ehhez a művelethez.

— A pontos értékelés, amely egy m eghatározott, kedvezőnek vélt idő
pontban történik, m elyet több-kevesebb idővel az értékelés m egtörténte előtt 
kitűzek. A csoport tagjai, miközben kidolgozzák tevékenységük m ozzanatainak 
általános időbeli tervét és m ódozatait, rendszeres „szüneteket” ik tatnak  be az 
értékelések lebonyolítására.

A z értékelési eljárásmódok a körülm ényektől és a résztvevők számától 
függően változnak, de a séma m indig azonos: megállapítások, tisztázások, he
lyesbítések.

1. Egyéni értékelés (kiscsoportok esetében érvényes)
a) Minden tag hozzászól — ülésrend szerint —, és elmondja, am it gondol. 

Ezután az anim átor összegzi a fontosabb gondolatokat és tendenciákat. Válto
zat: az egyes hozzászólásokat szabad megbeszélések követik, esetleges össze
foglalókkal.

b) A tagok — névvel vagy névtelenül — felírják észrevételeiket és vé
lem ényeiket egy pap írra , és e lju tta tják  az anim átorhoz, aki ism erteti tarta lm u
kat. Megfigyelhető, hogy vannak, ak ik  nem  szeretik, ha a nevüket közlik. Ez 
akadályozza őket az autentikus önkifejezésben. Attól félnek tulajdonképpen, 
hogy agresszív reakciókat vagy elítélést váltanak ki. U gyanakkor viszont bi
zonyos nagyon feltáró  vagy vádaskodó vélem ények hallatán  kínos helyzet áll
h a t elő, ha nem lehet m egállapítani a megjegyzések szerzőinek személyazonos
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ságát. Azt gondoljuk, hogy az érettség jede az, ha valaki vállalja a felelőssé
get azért, am it leírt, és fel m eri fedni magát, még akkor is, ha az üzenet ta r 
talma élénk reakcióra számíthat.

NB. A „légkör” szintjén is cselekedni kell, hogy mindenkinek módjában le 
gyen szabadon kifejeznie magát!

2. Alcsoportokban történő értékelés
Ha a csoport nagy létszámú, célszerű erre  az időre több, néhány tagból 

álló kiscsoportra osztani (pl. 8 fő). A kiscsoportokban tö rtén t értékelés u tán  
újból m egalakul a nagycsoport, hogy az egyes jelentéseket meghallgassa. Az 
értékelést általában egy funkcionális anim átor vezeti, ő ism erteti a csoportvé
lem ényt, mely így objektívabb lesz, m ert az anitm átor érzelmileg függetle
nebb.

Nagyon sokat mond m ár maga az a tény is, amilyen „m ódon” az alcso
portok kialakulnak. Az értékelés — ez a fontos mozzanat, am ely „ tabuk” nél
küli elemzést ígér — egyeseknek fenyegetőnek tűnhet, ezért rokonszenvező 
tagok, barátok vagy szövetségesek keresésével próbálnak meg m aguknak biz
tonságot terem teni. A hatás különböző lehet aszerint, hogy az alcsoportok m a
guktól állnak-e össze vagy valam ilyen technikai eljárással szerveződnek.

3. Egy csoportban történő értékelés
Ez akkor járható  út, ha a csoportban nincsen több 12—15 tagnál. V annak, 

akik jótékony hatásúnak ta rtják , hogy ezen a közösségi életet érintő m űvele
ten  m indenki jelen legyen és részt vegyen. Szerintük m indenkinek jelen kell 
lennie és felelősséget kell vállalnia, am ikor a csoport „ történetéről” van szó. 
Ily módon m indenki m indenkit informál, az élmény közvetlenül átélhető, nem  
torzul közbeiktatott jelentéseken. Mások viszont azt tartják , hogy bizonyos ha
talm askodó vagy agresszívnek ta rto tt tagok jelenléte m ásokat m egbénít és le
blokkol.

Az értékelés tartalma és az é rin te tt területék  a kitűzött céloktól vagy a 
p illanatnyi érdekektől függően igen változatosak lehetnek.

— A technikai értékelés elsősorban az eljárásokkal, módszerekkel, anyagi 
szempontokkal, a felhasznált segédeszközökkel, kísérletekkel foglalkozik.

— A kapcsolati értékelés során a tagok a személyek közötti kapcsolatokat, 
érzelm eket, értékeket, re jte tt célokat, érzékeléseket, a vonatkoztatási keretek 
szintjén átélteket elemzik.

Az értékelések természetesen soha nem  különíthetők el ennyire tisztán, 
m indig vannak átfedések. G yakran előfordul, hogy egy tisztán technikainak ta r 
to tt problém ánál jelentős emocionális töltés^ m utatkozik, mivel abban egy tag 
személyesen érin te tt és m egtám adva érzi magát.

Az értékelés folyamatos m inden olyan csoportban, amely valóban tisztán 
szeretne látni és valóban kézben akarja  ta rtan i a jövőjét. Ez azt jelenti, hogy 
akár előre tervezett, akár sebtében eldöntött összejöveteleken helyénvaló, hogy 
a csoport mintegy átvilágítsa fejlődésének és viselkedésének összes aspektusát, 
hogy ily módon maga döntsön saját útjáról.

Az értékelésen ne vegyenek részt a csoporton kívül álló személyek, külö
nösen ne magasabb státuszúak, kivéve ha előzőleg m inden tag  beleegyezett. 
Némelyek ugyanis tétováznának, hogy m erjenek-e őszinték lenni.
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Végső kö vetkezte téskén t azt m ondhatjuk, hogy az anim átor alapvető hoz
záértését az élni-létezni tudás segítése, a szerep ismerete, a csoporttal közösen 
m eghatározott célok elérésére használt adekvát stílus és m agatartás ismerete, 
a problém ák gyors érzékelése és a m indenfajta animáció alapját képező eljá
rások alkalm azása jelenti.

6. ALTALANOS KONKLÜZIÖ

Az előzőekben k ife jte tt, gyakorlatból származó, türelm esen ellenőrzött 
gondolatok olyan anim ációs stílust tételeznek fel, am ely intenzív és autentikus 
módon az em beri személyiség és a csoport in tegritásának mély tiszteletén  
alapszik.

Az anim átor nem  tévedhetetlen receptek tárháza, hanem  egy tisztán látó 
ember, aki a csoportokban — és közvetve a társadalom ban is — változásokat 
erjeszt. E m egállapítás egyben annak elutasítása, hogy az em bereket szubjek
tív szempontok alapján csoportosítsuk, m ert az animáció m inden m anővere
zéstől és m anipulációtól m entes m agatartást követel. M inden körülm ények kö
zött kötelező az Em berhez való ragaszkodás és m inden  Ember feltétel nélküli 
elfogadása.

Az anim átor köteles ism erni saját korlátáit, nehogy olyan helyzetbe kerül
jön, m int a boszorkányinas, aki beindíto tt egy folyam atot, azután nem tudo tt 
uralkodni ra jta .

Az an im átornak folytonosan figyelemmel kell kísérnie a társadalom  fej
lődését, hogy az anim áció állandó kapcsolatban  legyen a realitásokkal. El kell 
fogadnia azt a szükségszerűséget, hogy megkérdőjelezze, am it csinál, elemez
ze, am it átél és m indenekelőtt azt, hogy szüntelenül újraszituálja önmagát.

Az animáció végső célja nyilvánvalóan az, hogy a személyeket és a cso
portokat autonóm m á tegye (ugyanakkor egym ástól függővé), s felfedeztesse 
velük a kiteljesedést és kölcsönös m egértést elősegítő módokat, hogy m ás sze
mélyekkel és csoportokkal kedvező kapcsolatokat tud janak  kialakítani. Ebben 
a feltételezésben teh á t az anim átor szüntelenül azon fáradozik, hogy felesle
gessé tegye m agát. Az ő számára a „siker” az, ha úgy tevékenykedik, hogy az 
általa anim ált csoportoknak többé nincs szükségük rá.

JEGYZETEK

1 Vers une civilisation du loisir. Edition du Seuli, Paris, 1962. Felfogása szerint a 
„szabadidő olyan elfoglaltságok együttesét jelenti, am elyeket az egyén szabadon 
kedvére űzhet akár azért, hogy pihenjen, akár azért, hogy szórakozzon, akár hogy 
fejlessze tájékozottságát vagy érdek nélküli képzettségét, önkéntes társadalmi rész
vételét vagy szabad alkotói kapacitását, miután megszabadult a szakmai, családi, 
társadalmi kötelezettségeitől”.

’ Ezzel kapcsolatban lásd Buda Béla: Az empátia, a beleélés lélektana című köny
vét. Gondolat, 1978. 335 p.

’ Lásd Kurt Lewin—Ronald Lippit és K. White: Agresszív viselkedési sémák kísérle
tileg kialakított társas légkörben című tanulm ányát a Csoportdinamika c. kötet
ben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975. 159—194. p.
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MŰVELŐDÉSI OTTHON

Andrássy Mária

A M Ű V E L Ő D É S I O T T H O N O K  HELYZETÉNEK 
ÉS TEVÉK EN Y SÉG ÉN EK  V Á L T O Z Á SA
( 1 9 7 7 — 1 9 8 3 )

A Művelődési Minisztérium A közművelődés helyzete és fejlesztésének  
távlatai című kutatási főiránya közművelődési intézm ényvizsgálatának része
ként 1978-ban m unkálatokat kezdtünk a művelődési otthonok lehetőségei
nek és adottságainak együttes számbavételére.

A korábbi intézményvizsgálatok, a „kirajzás” és a budapesti művelődési 
otthonok felügyeleti vizsgálata nyom án mintegy jelszószerűen fogalm aztuk 
meg: az ország művelődési otthonainak egyharm ada jól, egyharm ada köze
pesen és egyharm ada rosszul működik. Ez a feltételrendszer és az eredm é
nyek minőségére utaló megállapítás. V izsgálatunk adatbázisa, a közm űvelő
dési statisztika viszont elsősorban mennyiségi következtetések levonására 
alkalmas. Ennek ellenére megkíséreljük a ráfordítások és eredm ények együt
tes elemzése nyomán egy — a mennyiségi adatokból minőségi következteté
sek levonására alkalmas — művelődési otthoni tipológia kialakítását.

1978—1979-ben a tanácsi fenntartású  intézményekben összegyűjtöttük az 
elhelyezésre, a berendezésre, a nyitva tartásra , azaz a működés feltételeire 
vonatkozó adatokat, továbbá alkalmassá tettük  a számítógépes feldolgozás
ra 1977. évi statisztikai jelentésünket. A módszerek részletes leírása, az 
adatok elemzése, az ennek nyomán leszűrhető következtetések megjelenítek.* 

Ebből a nagyobb tanulm ányból közlöm az A  fejezetben azt a részt, 
amelynek tartalm i megfelelőjét az 1983-as év adatbázisán is elkészítettem  — 
ez utóbbi m unka eredm ényeit és az előzővel való összehasonlítást ta rta lm az
za írásom В fejezete.

A MÓDSZEREK

A vizsgálat egyik módszertani eredm énye a kom binált indexek, jelzőszá
mok kialakítása volt.

A feltételek  bem utatására 24 adat összevonásával három  jelzőszámot 
alakítottam  ki.

A m űködési feltételek  szintjének jelzőszáma az anyagi és személyi ellá
tottság együttes m utatója, amely az adott évi kiadások összegéből, valam int

* Andrássy Mária: A művelődési otthonok. Adottságok, lehetőségek, eredmények
a hetvenes években. Bp. 1985. M űvelődéskutató Intézet.
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a főfoglalkozású és részfoglalkozású szakalkalm azottak létszámából kerü lt k i
alakításra. A  létesítm ényi feltételek  szintjének jelzőszáma az épület(ek) 
hasznos alapterülete, a kiscsoportos foglalkozások célját szolgáló helyiségek 
száma, a heti nyitva tartási órák és a hétvégi nyitva ta rtás együttes m uta
tója. A felszereltség szin tjének  jelzőszáma az auditív, a vizuális, az audio
vizuális berendezésekkel, az oktatástechnikai eszközökkel való ellátottság és 
az eszközök szabad igénybevétele lehetőségének együttes kifejezője.

A fenti három  m uta tó  együttes figyelembevételével, összevonásával alakul
lak ki a feltételrendszer jellemző típusai, azaz m egállapítottam  segítségével, 
hogy az adott intézm ény gyenge, közepes vagy jó fe lté telek  között dolgozik-e.

A te ljesítm ények  színvonalának bem utatására 12 adait összevonásával 
szintén három  jelzőszám ot alakítottam  ki.

A  csoportos m űvelődési form ák szin tjének  jelzőszáma az intézm ényben 
működő szakkörök, m űkedvelő művészeti csoportúk, klubok és az adott év
ben ta rto tt klubfoglalkozások számának együttes m utatója. Az ism eretter
jesztés szintjének jelzőszám a az előadás-sorozatok, tanfolyamok, ism eretter
jesztő előadások, iskolai oktatást segítő foglalkozások számának együttes 
m utatója. A rendezvények  szintjének jelzőszám a a műsoros estek, já ték 
filmvetítések, táncrendezvények és gyerm ekm űsordk számának együttes m u
tatója.

E három eredm ényszint-m utató együttes figyelembevételével, összevoná
sával alakultak ki a teljesítm ény rendszer jellemző típusai, azaz segítségé
vel m egállapítottam , hogy az intézmény teljesítm énye gyenge, közepes vagy 
jó volt-e az adott évben.

Ezután a feltételrendszer típusainak és a teljesítm ényrendszer típusai
nak segítségével alak íto ttam  ki az ezeket együttesen figyelembe vevő m ű
ködési rendszer tipológiát.

A) MŰVELŐDÉSI OTTHONOK A HETVENES ÉVEKBEN

Működési feltételek szintje

Az anyagi és személyi ellátottság együttes m utatója, amelyet az 1977. 
évi kiadások összegéből, valam int a főfoglalkozású és részfoglalkozású szak- 
alkalm azottak létszám ából alakítottunk ki.

A m utató értéke válaszhiány esetén „0”, azaz akkor, ha vagy a lé t
szám, vagy a költségvetés, vagy m indkettő ada ta  hiányzik. A m utató értéke 
alacsony, „1” — ha a vizsgálat évében a kiadások teljes összege kevesebb 
volt, m int 50 000 forint, s mindössze egy fő- vagy részfoglalkozású szakalkal
mazott dolgozott az intézm ényben. A m utató  közepes, értéke „2” — ha a 
kiadás évi összege 50—250 ezer forint között volt, és összesen 3 fő- és rész
foglalkozású szakalkalm azott dolgozott a művelődési otthonban. A m utató 
magas, jó, értéke „3” — ha a kiadás összege m eghaladta az évi 250 ezer 
forintot, és az intézm ény legalább 2 fő- és 2 részfoglalkozású alkalm azottat 
foglalkoztatott.

A vizsgált m űvelődési otthonok egynegyedében hiányzik a működési 
feltételek szintm utatója, 60% alacsony működési feltételek m ellett dolgozik, 
13% működési feltételei közepesek, s mindössze 31 intézm énynek (1%) jók 
a működési feltételei (1. tábla).
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A működés feltételei a különféle típusú intézményekben igen erősen el
térőek. A művelődési központok több minit háromnegyede közepes működési 
feltételek között dolgozik, 15%-nak jók a költségvetési és létszámviszonyai, 
és mindössze egyrtized rendelkezik gyenge működési feltételekkel. Ezzel szem
ben a művelődési házak három negyedében gyengék a működési feltételek, s 
csak egynegyedben közepes és magas a szintmutató. A klubkönyvtárak és 
ügyvezetőségek fele-kétharm ada nem  adott számat m űködési feltételéről — 
teh á t sem önálló költségvetése, sem részfoglalkozású m unkatársa  nincs, 
mindössze ku lturális dolgozót foglalkoztatnak. Ahonnan pedig rendelkezünk 
adatokkal, Ott a működés feltételei kizárólag alacsony szinten állnak.

A működési feltételek szin tjét egyetlen intézm énytípusban sem emeli 
jelentősen a telephelyek léte, azaz a fenntartók nem adnak  lényegesen m a
gasabb költségvetést és több létszám át a telephelyeket m űködtető intézmé
nyeknek.

Létesítményi feltételek szintje

A m utató a következő elem eket tartalm azza. Az épület(ek) hasznos alap
terü lete (főintézet és telephelyek, valam int az ezeken kívül bérelt, üzemel
te te tt helyiségek alapterületének összegéből levonva az épületekben levő, 
de nem a művelődési otthon által használt terület); a  kiscsoportos helyiségek 
összes száma (főintézet és telephelyi kiselőadótermei, klubhelyiségei, szak
köri szobái) ; a főintézet heti nyitva tartási óráinak száma ; a főintézet és te 
lephelyei hétvégi nyitva tartása inak  száma.

A m utató értéke teljes válaszhiány esetén „0”, azaz akkor, ha egy in
tézm énynek sem helyisége, sem megszabűtt nyitva ta rtási ideje nem volt. 
Alacsony, „1” létesítményi feltételekkel bír az az intézm ény, ahol 200 m 2 
alapterület vagy (legalább) 1 kiscsoportos helyiség van, és legalább egy hét
végi nyitva tartásról számot tu d o tt adni. Közepes ,,2” a létesítm ényi feltételek 
szintje, ahol például az összalapterület legalább 500 m2, ebben legalább négy 
kiscsoportos helyiség van, legalább heti 23 órán át üzemel, és ebben egy 
hétvégi nyitva tartás is szerepel. A létesítményi feltételek szintje magas, jó, 
„3”, ahol az összalapterület 500 m 2 vagy több, 10 vagy több kiscsoportos 
helyiség van, teljes műszakban üzemel, és két hétvégi napon is a látogatók 
rendelkezésére áll.

Az összes vizsgált intézm ény 62%-ának létesítm ényi feltételei alacso
nyak, 34%-ának közepesek, és 90 intézmény (4%) jó, m agas intézményi fel
tételek között dolgozik (2. tábla).

Ebben az esetben is igen nagy a különféle típusba sorolt intézmények 
között a különbség, sőt a létesítm ényi feltételek szin tjét a telephelyek léte 
is befolyásolja. A telephelyes művelődési központok több m int felében m a
gas a szint, egyharm adában közepes, és kevesebb m int egytizedében alacsony. 
Ezzel szemben a telephely nélküli művelődési központóknál, bár alacsony lé
tesítm ényi feltételeket nem találtunk , 87% csak a közepes szintet érte  el. A 
telephelyes művelődési házak egynegyede, a telephely nélküliek közel fele 
alacsony létesítményi feltételekkel működik. Közepes intézm ényi feltételekkel 
bír a telephelyes művelődési házak közel kétharm ada — a telephely nélkü
liekének viszont kevesebb m int fele. A m utató értéke a telephellyel rendel
kező művelődési házak több m int egytizedében magas, ám ilyen telephely
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nélküli művelődési ház gyakorlatilag nincs. A k lubkönyvtárak és ügyveze
tőségek létesítm ényi szin tje általában alacsony.

A felszereltség szintje

A m utató az auditív  (hangstúdió, felvevő, lejátszó, épülethangosítás), a 
vizuális (8, S8, 16, 35 rmm-es vetítő), az audiovizuális (fekete-fehér és színes 
tv) berendezések, az oktatástechnikai es2lközök (technizált előadóterem, tanu
lószoba, nyelvi laboratórium ) ellátottsági szintje és igénybevételük szabad 
lehetőségének együttes kifejezője.

A m utató érltéke „0”, ha a felsoroltakból semmi sincs, vagy egy fajtából 
van valami. (Hiába van lehetőség pl. program on kívüli időtöltésre, ha még 
egy fekete-fehér televíziót sem lehet ezalatt nézni.) A m utató  értéke ala
csony, „1”, ha a felsoroltakból két fajtából van legalább 1—1. A mutató 
értéke közepes, „2”, ha a felsoroltakból három  fajtából van legalább 1—1. A 
m utató értéke magas, jó, „3”, ha a felsoroltakból legalább 4 fajtából van 
legalább 1—1.

A művelődési központok 37%-a jól felszerelt, közel fele közepes szinten 
s mindössze 17% rosszul felszerelt (3. tábla). Az összes többi intézménytí
pusban meglepően magas volt azoknak a művelődési otthonoknak az ará
nya, am elyékben valam ennyi felszerelés teljesen hiányzott. „0” szintmutatót 
állapítottunk meg a m űvelődési házak 25, a k lubkönyvtárak  43 és az ügy
vezetőségek 70%-ában. M ind a  művelődési házak, m ind a klubkönyvtárak 
kőzet felének alacsony a felszereltségi szintje. A művelődési házak egynegye
de, a klubkönyvtáráknak m indössze egytizede közepesen felszerelt, és jó 
technikai ellátottságot ezekben a típusokban m ár nem is találtunk.

Az egyes típusok feltételeinek jellemző színjeit a jelzőszámok súlyozott 
átlagával fejeztük ki. Ennek segítségével állapítottuk meg, hogy valamennyi 
intézm énytípusban a létesítm ényi feltételek szintje a legm agasabb (2. tábla), 
ezt követi a felszereltség szin tje (3. tábla), végül a legalacsonyabb a műkö
dési feltételrendszer szintje (1. tábla).

A  két szélső típus, az ügyvezetőségek és a központok között azonban 
я felszereltség szintjében m utatkoztak a legnagyobb különbségek

A feltételrendszer jellemző típusai

A feltételrendszer egyes elemeinek szintm utatójából három jegyű számot 
képeztünk. A számjegy első száma m inden esetben a m űködési, a második 
a létesítményi, a harm adik pedig a felszereltségi szintet jelzi. Ennek segítsé
gével valamennyi intézm ényt elhelyeztünk egy 000—333-ig terjedő, 64 fokú 
skálán. Az intézmények a skálának csupán 47 pozícióját foglalták el, m ert 
nem  volt például egyetlen olyan művelődési otthon sem, amely valamely 
feltételben kiemelkedő szintet ért volna el úgy, hogy a m ásik két feltétel 
teljesen hiányzóit volna (003, 030, 300), s általában hiányzott a többi szél
sőséges kombinációs lehetőség is.

Az intézm ényeket 9 nagy, jellegzetes típusba soroltuk (4. tábla), azonban 
egy-egy intézm ényfajtára mindössze 4—6 típus a jellemző.
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Az 1. típus működési, létesítm ényi és felszerelitségi feltételek nélkül dől 
gozik (000). A típusba kizárólag klubok, ügyvezetőségek tartoznak, azonban 
arányuk az intézményen belül is mindössze 13%.

A 2. típus mindössze egyetlen alacsony szintű feltételi m utatóval rendel
kezik (1, 0, 0). A legelterjedtebb az a változat, ahol a működési feltételek 
és a felszerelés teljesen hiányzik, azonban alacsony szintű létesítm ényi felté
telekkel rendelkeznek (010). E típusba tartozik a klubok, ügyvezetőségek 
35%-a, a klubkönyvtárak 18%-a.

A 3. típus esetében két alacsony szintű feltétel m ellett a harm adik  össze
tevő hiányzik a feltételrendszerből (1, 1, 0). Az egyik alcsoportban az ala
csony létesítm ényi és működési szint m ellett teljesen hiányzik a felszerelt
ség (110). Ebbe az alcsoportba tartozik a klubok, ügyvezetőségek 16%-a, a 
klubkönyvtáraik 21%-a, a művelődési házak 13%-a. A másik alcsoportban 
alacsony a  felszereltség szintje, és alacsonyak a létesítm ényi feltételék, m íg a 
működési feltételrendszer teljesen hiányzik az intézményekből (011). Ebben 
az altípusban található a klubok, ügyvezetőségek 14%-a, a k lubkönyvtárak  
19%-a.

A 4. típus rendelkezik a feltételrendszer valam ennyi összetevőjével, azon
ban az összes m utató  alacsony értékű (111). A típusban található a klubok, 
ügyvezetőségek 6%-a, a klubkönyvtárak 22%-a és a művelődési házak 
13%-a.

Bár a fenti négy típus különbözik egymástól, azonban közös jellem ző
jük, hogy valam ennyi alacsony feltételeket biztosít az intézm ények szám á
ra. A fenti típusok, valam int az értékskála 000—111 mezőjében elhelyezkedő, 
de típusba nem sorolható művelődési Otthonok feltételei gyengék; 170 klub 
és ügyvezetőség (az összesnek több m int 90%-a), 690 klubkönyvtár (az ösz- 
szesnek több m int 80%-a), 419 művelődési ház (az összesnek közel fele) és 
mindössze 1 művelődési központ tartozik a csoportba. Tehát gyenge fe lté te 
lek között dolgozik 1280 művelődési otthon, a vizsgálatba bevontak  61%-a.

A gyenge feltételek között működő művelődési otthonok belső aránya: 
13% klub és ügyvezetőség, 54% klubkönyvtár és 33% művelődési ház (5. 
tábla). Tehát a gyenge feltételrendszer és az 1—4. típus főként a k lubkönyv
tárak  jellemzője.

Az 5. típus k é t alacsony és egy közepes feltétellel rendelkezik (1, 1, 2). 
Egyik alcsoportjába azok a művelődési Otthonok tartoznak, am elyeknek ala
csony működési feltételei és felszereltsége m ellett közepesek a létesítm ényi 
feltételei (121). Az altípusba tartozik a klubkönyvtárak 5%-a és a művelődési 
házak 18%-a. A másik alcsoportban pedig a felszereltség szintje közepes, és 
a másik két m utató  alacsony (112). Ez a variáció kevésbé elterjedt, m ind
össze a klubkönyvtárak 5%-a és a művelődési házak 6%-a sorolható ide.

A 6. típus jellemzője a két közepes és egy alacsony feltétel (2, 2, 1). 
Egyik altípusában a  működési feltételek alacsonyak, és a m ásik két feltétel 
közepes (122). Ez az altípus kizárólag a művelődési otthonok között található  
meg, egytizedük sorolható ide. A másik altípus esetében a felszereltség ala
csony szintű, és a másik két feltétel közepes (221). Ez az első altípus, am ely
ben m ár a művelődési központok kisebb csoportja is m egtalálható, azonban 
mindössze 6% sorolható ide, s ugyanilyen súllyal szerepel a művelődési há
zak között is, ezeknek 5%-a tartozik  ebbe az altípusba.
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A 7. típus jellem zője az egyenletesen (közepes feltértelszint (2, 2, 2,). A m ű
velődési házak 6% -a és a művelődési központok 28%-a tartozik a típusba.

Az 5—7. típus és az értékskála 013—321 mezőjében elhelyezkedő típuson 
kívüli intézm ények feltételei általában közepesek. 11 klub és ügyvezetöség 
(az összesnek 6%-a), 106 klubkönyvtár (az összes 13%-a), 542 művelődési ház 
(az összes 54%-a), 64 m űvelődési központ (az összes fele), azaz a vizsgálatba 
bevont in tézm ények  34% -a dolgozik közepes fe lté te lek  között.

A közepes felté telek  között dolgozó m űvelődési otthonok belső aránya: 1% 
klub és ügyvezetőség, 15% klubkönyvtár, 75% művelődési ház és 9% m ű
velődési központ (5. tábla). Tehált a közepes feltételrendszer és az 5—7. típus 
a művelődési házak jellemzője.

A 8. típus feltételrendszerének két összetevője közepes és egy magas (2. 
2, 3). Egyik alcsoportjában a felszereltség szin tje magas (223), ide tartozik a 
művelődési központok 15%-a, míg a m ásik alcsoportba, ahol a létesítményi 
feltétel szintje m agas (232), sorollhaltó a m űvelődési központok 8%-a.

A 9. típusba sorolt intézmények túlnyom ó része közepes működési, de 
magas létesítm ényi és felszereltségi feltételek között dolgozik (233); ez jel
lemző a művelődési központok 14%-ára.

A 8—9. tipus és az értékskála 133—333 mezőjében elhelyezkedő típu
son kívüli intézm ények feltételszintje magas. 37 művelődési ház (az összes 
4%-a), 64 művelődési központ (az összes fele), azaz 101 művelődési otthon, a 
vizsgálatba bevont in tézm ények  5%-a dolgozik jó feltételek között.

A jó feltételekkel rendelkező művelődési otthonok belső aránya: 37% 
művelődési ház és 63% művelődési központ (5. tábla). Tehát a jó feltétel- 
rendszer és a 8—9. típus a művelődési központok jellemzője.

A csoportos művelődési formák eredményszintje

A m utatót az intézm ényekben működő szakkörök, műkedvelő csoportok, 
klubok és az évben m eg tarto tt klubfoglalkozások számának együttes figye
lembevételével a lak íto ttuk  ki. Értéke „0” akkor, ha a csoportos művelődési 
tevékenység teljesen hiányzik, azaz egyetlen szakkör, klub, műkedvelő cso
port sem működik az intézm ényben. Alacsony, „1” a tevékenység szintje, ha 
bármelyikből legalább egy m egtalálható, akkor is, ha a másik két közösség- 
fa jta  teljesen hiányzik. Közepes, „2” a m utató  például akkor, ha a m űve
lődési otthon k lubjában  évente több m int 50 foglalkozást ta rto ttak , s m űkö
dik szakkör és am atőrcsoport is. Magas, „3” a csoportos művelődési tevé
kenység szintje, ha például négy am atőrcsoport, egy szakkör és négy klub 
van, és a klubokban összesen évente több minit 50 foglalkozást tarto ttak .

A csoportos művelődési tevékenység teljesen hiányzik a művelődési ott
honok mintegy tizedében. Nem működnek m űkedvelő csoportok, közösségek 
az ügyvezetőségek, klubok egyharm adában és a klubkönyvtárak 20%-ában. 
M egtalálhatók viszont szinte valamennyi művelődési házban és valamennyi 
művelődési központban.

A kiscsoportos m űvelődési m unka szintje az intézmények egyharm a
dában alacsony. Ez jellemző azonban mind a klubok, ügy vezetőségek, mind 
a klubkönyvtárak közel felére, s ebbe a csoportba tartozik a művelődési 
házak 22%-a.
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A tevékenység szintm utatója közepes az összes vizsgált m űvelődési o tt
hon 41%-ában, az ügyvezetőségek egynegyedében, a klubkönyvtárak egyhar- 
m adában és a művelődési központok 17%-ában.

Mindössze az intézmények 15%-ában folyik sokszínű csoportos m űvelő
dési tevékenység. Magas telj esi tm ényszintet alig találtunk a klubokban, ügy
vezetőségekben, valam int a klubkönyvtárakban, és a művelődési házaknál 
is mindössze 19%-ának jellemzője ez. A magas szintű csoportos művelődési 
tevékenység azonban szinte valamennyi művelődési központban m egtalálható 
(82%).

Az ismeretterjesztés eredményszintje

A m utatót az előadás-sorozatok, tanfolyam ok, ism eretterjesztő előadá
sok és iskolai oktatást segítő foglalkozások számának együttes figyelem be
vételével alakítottuk ki. A szintm utató értéke „0”, ha valam ennyi felsorolt 
tevékenység hiányzik az intézményben. Bármely felsorolt ism eretterjesztő 
forma, akár m ár évi egyetlen ism eretterjesztő előadás esetén is a te ljesít
ményszint alacsony, „1”. A közepes színit, „2” eléréséhez például elég egy 
előadás-sorozat, egy tanfolyam  és egy év a la tt 50 ism eretterjesztő előadás. 
(Temészétesen igen sok más, hasonló változat is lehetséges volt.) A magas, 
,,3” szint eléréséhez pedig például legalább évi 4 tanfolyam, 4 előadás-soro
zat és néhány iskolai oktatást segítő foglalkozásra volt szükség.

Az összes intézmény kevesebb m int egytizedében nem folyik ism eretter
jesztés. Az ism eretterjesztést egyáltalán nem végzők aránya mindössze az 
ügyvezetőségek, klubok körében 14%, a többi intézm énytípusban arányuk 
ennél is alacsonyabb.

Az eredményszimt általában alacsony. A klubok, ügyvezetőségek, klub- 
könyvtáraik háromnegyedében, a művelődési házak felében a m utató  értéke 
„1”, azonban szinte valamennyi művelődési központban ennél m agasabb 
szintű ism eretterjesztő tevékenységet találtunk.

Közepes színvonalú az ism eretterjesztés a művelődési házak egyhar- 
madában, a művelődési központok közel felében — viszont az ügyvezetősé
gek, klubok, klubkönyv.tárak alig egytizedére jellemző ez a színvonal.

Magas szintű ismeretterjesztő m unkát találtunk a művelődési központok 
felében és a művelődési házak egytizedében.

A rendezvények eredményszintje

A m utatót a műsoros estek, játékfilm vetítések, táncrendezvények és 
gyermekműsorok számának együttes figyelembevételével alak íto ttuk  ki. A 
szintm utató értéke „0”, amennyiben valam ennyi tevékenység hiányzik az 
intézményben. Már akkor is alacsony, „1” a rendezvények szintm utatója , ha 
bármelyikből ak á r egyet rendeztek az évben. Akkor közepes, „2” a szintm u
tató, ha mind a négy fajtából szerveztek az évben 1—1 rendezvényt, de 
például iákkor is, ha 4 műsoros est és 10 táncrendezvény volt az intézm ény
ben. A m utató értéke akkor magas, „3”, ha például a művelődési otthonban 
évi 4 műsoros estet, 4 gyerm ekm űsort és 10 táncestet, valam int 1—2 játék- 
film vetítést tartottak.
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A vizsgálat évében mindössze az intézm ények 6% -ában hiányzott te lje
sen ez a tevékenység. Még a legkisebb intézm ény, a klubok, ügyvezetősé
gek 88%-ában is volt valam iféle rendezvény a vizsgálat évében.

A rendezvények eredm ényszintje az összes intézmény egynegyedében 
alacsony. Ez jellemző a klubok, ügyvezetőségek közel felére, a klubkönyv
táraik egyharm adára, a művelődési házak 15% -ára. Alacsony eredm ényszin
tet a művelődési központok között a rendezvények esetében sem tapasztal
tunk.

A rendezvényekkel kapcsolatos m unka közepes a klubok, ügyvezetősé
gek egyharm adában, a klubkönyvtárak és művelődési házak közel felében, 
a művelődési központok 19%-ában.

Magas a tevékenység m utatója a központok háromnegyedében, a m ű
velődési házak egyharm adában és az egyéb típusok egy-egy tizedében.

Az egyes típusok eredm ényeinek jellemző szintjeit a jelzőszámok súlyo
zott átlagával fejeztük ki. Ennek segítségével állap íto ttuk  meg, hogy általá
ban a rendezvények eredm ényszintje a legm agasabb. Azonban ez csak a 
klubok, ügy vezetőségék, k lubkönyvtárak és a művelődési házak eredm ény- 
szintjére jellemző, m ert a művelődési központok körében a csoportos m űve
lődési tevékenység eredm ényszintje a  legmagasabb.

Valamennyi in tézm énytípusra az a jellemző, hogy az ism eretterjesztő 
m unka eredm ényszintje a legalacsonyabb, kivéve klubok, ügyvezetőségek 
típust, amelyekben a csoportos művelődési tevékenység eredm ényszintje a 
legalacsonyabb.

A legnagyobb különbséget a két szélső intézm ény, az ügyvezetőségek 
és a művelődési központok között találtuk, m égpedig a csoportos művelődési 
tevékenység esetében.

Ugyancsak a súlyozott átlagok segítségével állapíto ttuk meg, hogy a te 
lephelyes és telephely nélküli intézmények eredm ény szintje egyetlen tevé
kenységfajta esetében sem té r  el jelentősen egymástól. Ez azt jelenti, hogy 
a telephelyeken folyó tevékenység nem emeli meg jelentősen, a kategóriát 
módosító m értékben az intézm ények eredm ényszintjét.

A teljesítményrendszer jellemző típusai

Az eredmények szin tm utató it a teljesítm ényrendszer egy-egy elemének 
felfogva, belőlük három jegyű számot képeztünk. A számjegy első száma 
minden esetben a csoportos művelődési form ák, a második az ism eretter
jesztés, a harm adik pedig a rendezvények eredm ényszintjét jelzi. Ennek se
gítségével valam ennyi intézm ényt elhelyeztük egy 000—333-jg terjedő, 64 
fokú skálán.

A feltételrendszer skálájához képest a teljesítm ény rendszer skálája na
gyobb szóródást m utato tt. A 64 lehetséges pozíció közül 53 tartalm azott é r
téket, így nagyobb nehézséget okozott a jellegzetes típusok m egállapítása, 
kiemelése.

Az intézm ényeket 10 jellegzetes csoportba soroltuk, egy-egy intézm ény- 
típusra a teljesítm ényrendszer 3—7 típusa jellem ző (6. tábla).

Az 1. típusra  két alacsony szintű tevékenységfajta a jellemző, a harm a
dik pedig hiányzik (1, 1, 0). Ide sorolható az ügy vezetőségek, klubok 18%-a,
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a klubkönyvtáraik 12%-a. Ezen belül jellemző altípus, ahol alacsony szintű 
ism eretterjesztés és rendezvényszervezés m ellett a csoportos művelődési mun
ka teljesen hiányzik (011). Ebben az alcsoportban találjuk az ügy vezetőségek 
és klubkönyvtárak 10—10%-át.

A 2. típus jellegzetessége egy közepes és egy alacsony szintm utató, s 
harm adik tevékenység pedig hiányzik a tevékenységrendszerből (2, 1, 0). A 
típusba tartozik az ügy vezetőségek és a klubkönyvtárak egy-egy tizede. Vi
szonylag kevéssé elterjedt alcsoportja esetében nincs csoportos művelődési 
tevékenység, alacsony szintű az ism eretterjesztés, és közepes szintű a ren
dezvényszervezés (012). Ebbe a csoportba mindössze az ügyvezetőségek és a 
klubkönyvtárak 5—5%-a sorolható.

A 3. típus esetében valamennyi tevékenység eredm ényszintje közepes 
(111). A típusba tartozik az ügyvezetőségek 14%-a, a klubkönyvtárak 15%-a 
es a művelődési házak 5%-a.

A fenti négy típus, bár szerkezetében különbözik egymástól, azonban 
közös jellemzőjük, hogy alacsony teljesítm ényszintet jeleznek. A fenti típu
sok, valam int az értékskála 000—111 mezőjében elhelyezkedő, de típusba 
nem sorolható művelődési otthonok működése, teljesítm énye gyenge; 96 
klub és ügyvezetőség (az összes 53%-a), 349 klubkönyvtár (az összes 44%-a) 
és 126 művelődési ház (az összes 12%-a) tartozik a csoportba. Tehát gyenge 
teljesítm ényt nyújt, rosszul dolgozik 571 művelődési otthon, az összesnek 
27%-a.

A gyenge teljesítményit felm utató művelődési otthonok belső aránya: 
17% klub és ügyvezetőség, 61% klubkönyvítár és 22% művelődési ház (7. 
tábla). Tehát a gyenge teljesítm ény és az 1—3. típus főként a klubkönyv
tárak  jellemzője.

A 4. típusba sorolható intézmények teljesítm ény rendszerében egy köze
pes és két alacsony szintm utatót találtunk (2, 1, 1). A típusba tartozik a 
klubok, ügy vezetőségek, valam int a klubkönyvtárak egy-egy negyede, a mű
velődési házak egytizede. Az az altípus az elterjedtebb, amelyben a rendez
vények szintje közepes, a másik két tevékenység szintje pedig alacsony (112). 
Ebben az altípusban található az ügyvezetőségek 15%-a, a klubkönyvtárak 
18%-a, a művelődési házak 7%-a. Az az altípus, ahol a csoportos művelődési 
tevékenység szintje a közepes (211), mindössze ügy vezet őségek 6%-ának és 
a művelődési házak 5% -ának a jellegzetessége.

Az 5. típus két közepes és egy alacsony teljesítm énym utatóval rendelke
zik (2, 2, 1). Ez m ár inkább a művelődési házak típusa (24%), míg az ügyve
zetőségeknek és klubkönyvtáraknak mindössze 12—16%-a sorolható ide. Az 
esetek zömében a  műkedvelő csoportok és a rendezvények szin tje közepes, és 
az ism eretterjesztés szintje gyenge (212). Ebben az altípusban található az 
ügyvezetŐ9égek és klubkönyvtárak 7—13%-a, a művelődési házak 19%-a.

A 6. típus jellegzetessége az egyenletesen közepes teljesítm ényszint (222). 
Kizárólag a művelődési otthonok típusa (11%).

A 7. típusban mind a magas, mind a közepes, mind az alacsony teljesít
ményszint m egtalálható (3, 2, 1). Jellegzetes alcsoportja, am ikor közepes a 
csoportos művelődési munka, alacsony szintű az ism eretterjesztés, és magas 
szintű a rendezvényszervező tevékenység (213). A művelődési házak valami
vel kevesebb mint egytizede tartozik az alcsoportba.
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A 4—7. típus és az é rtékskála  013—321 mezőjében elhelyezkedő .típuson 
kívüli intézmények teljesítm ényei általában közepesek. 80 klub és ügyveze
tőség (az összes 44%-a), 424 (klubkönyvtár (az összes 53%-a), 625 művelő
dési ház  (az összes 63%-a) és 16 művelődési központ (az összes 12%-a), azaz 
1.145 művelődési otthon, a vizsgálatba bevont in tézm ények 54°/o-ának teljesít
m énye  közepes.

A közepesen működő intézm ények belső aránya: 7% klub és ügyveze
tőség, 37% klubkönyvtár, 55% művelődési ház és 1% művelődési központ 
(7. tábla). Tehát a közepes teljesítm ényszint és a 4—7. típus főként a műve
lődési házak jellemzője.

A 8. típus teljesíitményrendszerének egy magas és két közepes össze
tevője van (3, 2, 2). Ebben a típusban  található m ind a művelődési házak, 
m ind a művelődési központok egy-egy tizede. Az esetek zömében ez köze
pes szintű csoportos m űvelődési m unkát és ism eretterjesztést, de magas 
szintű rendezvényszervező tevékenységet jelent.

A 9. típusban az egyik tevékenységfajta szin tje közepes, a m ásik kettő 
pedig magas (3, 3, 2). Ez a m űvelődési házak mintegy tizedének és a művelő
dési központok m ajd 40% -ának jellegzetessége. Az elterjedtebb altípusban 
az ism eretterjesztés a közepes szintű (323). Ebben az alcsoportban találjuk a 
m űvelődési házak 7%-át és a művelődési központok egynegyedét. A másik 
alcsoportban, ahol a rendezvényszervező munka szintje a közepes (332), ta
láltuk  a művelődési központok egytizedét.

A 10. típus jellegzetessége az egyenletesen magas teljesítm ényszint (333).
Ez a  művelődési központok 35% -ának sajátossága.

A 8—10. típus és az é rték sk ála  133—333 mezőjében elhelyezkedő típu
son kívüli intézmények telj esi tm ényszintje magas. 5 klub és ügy vezetőség 
(az összes 3%-a), 23 k lubkönyvtár (az összes 25%-a), 113 művelődési központ 
(az összes 88%), azaz 338 m űvelődési otthon, a vizsgálatba bevont intézm é
n yek  19°/o-ának teljesítm énye magas szintű, ennyi dolgozik jól.

A jól működő művelődési otthonok belső aránya: néhány ügyvezető
ség, 6%  klubkönyvtár, 64% m űvelődési ház, 29% művelődési központ (7. 
tábla).

T ehát a jó teljesítmény és a 8— 10. típus általában a  művelődési közpon
tok, valam int a művelődési házak egy részének sajátja.

Feltételek és tevékenységformák

A teljesítm ényrendszer m indhárom  elemével kapcsolatban megvizsgáltuk, 
hogy a feltételrendszer egy-egy elem e m ennyire befolyásolja az eredm énye
ket.*

A tevékenységrendszer valam ennyi elemét erősen befolyásolja a felté
telrendszer valamennyi eleme. Az összefüggés valam ennyi esetben p=0,01 
szintén szignifikáns. A kontingencia-együttható, am elynek értéke 0 és +1 
között lehetséges, közepes erősségű összefüggéseket jelez. (A C’ értéke 0,57 
és 0,37 közé esik.)

V alam ennyi tevékenységform át a működési fe ltételek, azaz a létszám- 
és költségvetési viszonyok befolyásolják legerősebben.

•A z összefüggés létét x2 próbával és ennek erősségét a Pearson-féle négyzetes
kontingencia (C’) kiszámításával mértük.
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A feltételrendszer jellemző elemeként fogtuk fel az intézmények hiva
talos típusba sorolásált, amely minden tevékenységform ánál a második leg
erősebb befolyásoló tényezőnek bizonyult. Ezt követték a létesítményi felté
telek, vagyis az épületadottság és a nyitva tartási idő, s bár az összefüggés 
jelentkezik, a teljesítm ény szintet legkevésbé befolyásolja a felszereltség szín
vonala. Valamennyi tevékenységcsoport esetében ez a szabályszerűség érvé
nyesült, azonban a csoportos művelődési tevékenység a legérzékenyebb a 
feltételrendszer változásaira. A csoportos művelődési tevékenységet legke
vésbé befolyásoló felszereltség esetében is erősebb összefüggést találtunk , 
mint a feltételrendszerre legkevésbé érzékeny rendezvények színvonalát be
folyásoló működési feltétel összefüggése.

Az adatokból kitekintve ez azt jelentheti, hogy a csoportos művelődési 
tevékenységek, amelyek nem hoznak bevételt az intézm ény számára, ám igen 
munkaigényesek, erőteljesen függnek a költségvetés- és létszámviszonyoktól. 
Amennyiben a költségvetési rendszert m egváltoztatva önfenntartókká pró
báljuk tenni a művelődési otthonokat, valószínűleg a művelődési közössé
gekkel kapcsolatos m unka színvonala fog legham arabb, legérzékenyebben 
reagálni az anyagi feltételek változására, rom lására.

A működési rendszer típusai

M egkíséreltük a feltételrendszer 64 fokú és a teljesítm ényrendszer 64 
fokú, 000—333 értékekkel bíró karakterskálái közötti összefüggések vizsgá
latált. Célunk ezzel az volt, hogy kim utassuk a sűrűsödési pontokat, az egy- 
egy feltételi form ára jellemző tevékenységi form ákat. A 64x64 lehetőség 
azonban igen soknak bizonyult (4096!), s alkalm atlan  volt a típusalkotásra. A 
legnagyobb típusban mindössze 65 intézményt, az összesnek csupán 3°/o-át 
találtuk, s még ha 1% -ra lecsökkentettük a típusba sorolták alsó h a tárá t, az 
így kialakult 21 csoportba is mindössze az 'intézmények egyharm ada volt 
besorolható. Ezért a működési rendszer jellegzetes típusainak feltárására más 
utat kellett választanunk.

A feltételrendszer típusait elemző fejezetünkben bem utattuk, hogy a 
vizsgált művelődési intézmények közel kétharm ada gyenge, egyharm ada kö
zepes és 5%-a jó feltételekkel rendelkezik (4. tábla). Ezzel szemben gyenge 
teljesítményt nyú jto tt az intézmények egynegyede, közepesen dolgozott va
lamivel több  m int fele, és jó volt a teljesítm ény 18%-ban (6. tábla). Ezt a 
kategóriarendszert használtuk fel a feltételeket és teljesítm ényeket együtte
sen figyelembe vevő működési rendszertipológia kialakítására. A feltétel
rendszer és a teljesítm ényrendszer elemzésénél bem utattuk, hogy az alacsony 
feltételi és teljesítm ényrendszer a klubkönyvtárak, a közepes a művelődési 
házak és a jó színvonal általában a művelődési központok sajátossága. M ind
azonáltal működési rendszerük nem kizárólag besorolásukkal párhuzam osan 
alakul.

A klubkönyvtárak és ügyvezetőségek 43%-a m űködik tipikus módon, azaz 
feltételrendszere és teljesítm ényrendszere egyaránt alacsony szintű. Szintén 
43%-nak — bár feltételei nem haladják meg a típusra jellemző szintet — 
teljesítménye mégis eléri a művelődési házak átlagát. Közel egytized, m integy 
száz intézmény viszont feltételeit és m űködését tek intve is a művelődési há
zakkal megegyező szinteket m utat.
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A m űvelődési ház besorolással működő intézménytípus a legkevésbé 
egységes. Mindössze egyhiarmad a „tisz ta” típus, azaz amelyiknék m ind a fel
tételrendszere, m ind a teljesítm ényrendszere (közepes. A művelődési házak 
második harm ada b ár közepesen vagy jól működik, mindössze a k lubkönyv
tárakra jellemző feltételekkel rendelkezik; 20% saját, közepes feltételei elle
nére teljesítm ényében eléri a művelődési központok szintjét. A művelődési 
házak egytizede azonban mind feltételeit, m ind teljesítményét tekintve, csu
pán k lubkönyvtár besorolást érdemelne.

A m űvelődési központok  90%-a jó, a típusra  jellemző magas szintű te l
jesítm ényt nyú jt, azonban csak ezek fele rendelkezik jó feltételrendszerrel 
is. A művelődési központok egytizede viszont mind feltételeit, m ind telje
sítm ényét tek in tve  mindössze művelődési ház besorolást érdemelne.

A besorolási rendszer és működési rendszer egybeesését vizsgálva, össze
foglalva m egállap íthatjuk , hogy az intézm ények 39%-ának egyezik m eg mind 
feltételrendszere, m ind tevékenységrendszere besorolásával. A művelődési 
otthonok 30%-a besorolásának megfelelő feltételrendszer m ellett, annál job
ban dolgozik. A harm adik  nagy csoportnak (18%) bár típusánál rosszabb fel
tételei vannak, ennek ellenére mégis besorolására jellemző vagy annál jobb 
teljesítm ényt nyú jto tt.

Mindössze az intézmények egybizedében találtunk teljes inkonziszten
ciát a működési rendszer és a besorolás között. Százegynéhány intézmény 
dolgozik jobb fettételekkel és jobb eredm ényekkel, m int besorolása (ezek 
zöme művelődési házak jellegzetességét m utató  klubkönyvtár). Majd ugyan
ennyi a besorolásnál rosszabb feltételrendszerrel és teljesítm ényekkel ren
delkező intézm ény is (ezek zöme viszont klubkönyvtári m űködési rend
szerrel rendelkező művelődési ház).

Tanulm ányunk elején emlíitdttük az intézm ényeket három  harm adra 
osztó jelszót. K íséreljük m eg újrafogalm azását (8. tábla)!

A vizsgálat évében az ország m űvelődési otthonainak
— egynegyede gyenge feltételek m ellett, gyenge teljesítm ényt nyú jto tt;
— egyharm ada gyenge feltételei ellenére közepesen dolgozott;
— egyötöde közepes feltételekkel, közepes teljesítm ényszintet m u tato tt fel;
— egytizede közepes feltételekkel, jól m űködött;
— s mindössze egyhuszad (5%) feltételrendszere és teljesítménye volt egy

arán t jónak m ondható.
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В) PILLANATKÉP, 1983

A továbbiakban az 1977—1978-as felvétel teljes adatállom ányának jel
zőszámait hasonlítom össze egyrészt a vizsgálatba bevont intézm ények 1977- 
es adataival a reprezentativitás megállapítása érdekében, m ajd a szűkített 
m inta 1977. évi adatsorát hasonlítom össze az 1983-as év statisztikája és a fel
tételekre vonatkozó új felvétel adatai nyomán kialakíto tt jelzőszámokkal.

Mintavétel, reprezentativitás

Az 1977—1978-as vizsgálatban elemzett 2104 intézmény közül ún. vé
letlen m intavétellel kiválasztottam  az összehasonlítás számára az intézmé
nyek egynegyedét.

Intézm énytípus
Teljes
m inta
1977

Panel
m inta
1977

Panel a 
teljes m inta 

% -ában

Klubok, ügyvezetőségek 181 44 24
Klubkönyvtáraik 796 203 26
Művelődési házak 998 245 25
Művelődési központok 129 34 26

Összes intézmény 2104 526 25

Tehát a kiválasztás során valam ennyi intézm énytípus esetében sikerült 
biztosítani a közel azonos reprezentációt, amely tükröződött az intézm énytí
pus szerint is megegyező összetételben.

Teljes m inta 
1977

(N=2104)
%

Panel m inta 
1977

(N =  526)
%

Klubok, ügyvezetőségek 9 8
Klubkönyvtáraik 38 39
Művelődési házak 47 47
Művelődési központok 6 6

összesen 100 100

Az összes művelődési otthon és az új vizsgálatba bevontak feltételeinek 
és teljesítm ényének összehasonlítását is elvégeztem valam ennyi intézm ény
típusban oly módon, hogy a gyenge feltétel, illetve teljesítm ény „1”, a köze
pes feltétel, illetve teljesítm ény „2”, a jó feltétel, illetve teljesítm ény „3’ 
súlyt képviselve, súlyozott átlagokat számoltam.
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A vizsgálatba bevont intézmények feltételei szinte teljesen megegyeztek 
a teljes mintáéval. Ez m inden intézm énytípusban így alakult, mindössze a 
művelődési központok közé kerü lt kiválasztásra eredeti arányánál valami
vel több közepes feltétellel dolgozó intézmény.

Teljes m inta 
1977

(N=2104)
%

Panel m inta 
1977

(N=526)
%

Gyenge feltétel 61 62
Közepes feltétel 34 34
Jó  feltétel 5 4

Összesen 100 100

Súlyozott átlag 1,44 1,42

A vizsgálatba bevont intézm ények teljesítm énye valamennyi intézmény- 
típusban némileg alacsonyabb volt, m int a teljes m in ta esetében.

Teljes m inta 
1977

(N=2104)
%

Panel m inta 
1977

(N=526)
%

Gyenge teljesítmény 27 33
Közepes teljesítmény 54 49
Jó  teljesítm ény 19 18

Összesen 100 100

Súlyozott átlag 1,92 1,72

A torzulás azonban olyan kicsi volt, hogy a kiválasztott m inta alkal
m asnak látszott az ötéves mozgások — növekedés, csökkenés — megrajzo
lására, országos következtetések levonására.

A vizsgálat lebonyolítása

A kiválasztott intézményeket közvetlenül kerestük meg, de értesítettük a 
megyei művelődési központokat is, és kértük, segítsenek a minél hiánytalanabb 
adatgyűjtés lebonyolításában.

Az általunk küldött formanyomtatványokon kértük
— a korábban beküldött 1983. évi statisztikai jelentés másolatát,
— külön kérdőíven az épület, a berendezés, a felszerelés néhány adatát,
— a részletes nyitva tartási időt.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha az intézmény megszűnt, telephellyé válto
zott, vagy bármi más ok miatt nem lehetséges a válaszadás, úgy az üres kérdőíveket 
küldjék vissza, és az arra fenntartott helyen közöljék a válasz elmaradásának okát.
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Sajnos az egyedi és a megyei művelődési központokon keresztül küldött ism é
telt kérésünk ellenére az adatgyűjtés nem járt kielégítő eredménnyel.

Panel
minta

Válaszolt Válaszolt 
a panel minta 

%-ában

Klubok, ügyvezetőségek 44 23 52
Klubkönyvtárak 203 115 57
Művelődési házak 245 176 72
Művelődési központok 34 29 85

összesen 526 343 65

A megyék között a válaszolók arányát tekintve igen nagy különbségek voltak:
— minden intézmény válaszolt Budapestről,
— 80% vagy annál több válaszolt Bács, Pest, Heves, Fejér, Győr-Sopron megyékből,
— 67—79% válaszolt Békés, Szolnok, Tolna, Vas, Hajdú, Nógrád megyékből,
— 50—66% válaszolt Komárom, Szabolcs, Veszprém, Csongrád, Baranya, Borsod 

megyékből,
— s csupán az intézmények 39%-a válaszolt Zala és 37%-a válaszolt Somogy 

megyéből.
Mindössze 30 művelődési otthon, főként klubkönyvtár indokolta a válaszhiányt.

Pusztuló művelődési házak

Ideiglenesen szünetel 7, telephellyé változott 16, megszűnt 7 művelődési 
otthon. Ha ezt a válaszolókhoz viszonyítjuk, akkor 1977—1983 között a csök
kenés 9"<|. Néhány indok, a legjellegzetesebbek:

„Művelődési otthon (klubkönyvtár) nincs. Iskolában működő letéti könyv
tár van.” (Klubkönyvtár, Vas m.)

„Mellékelten visszaküldjük a statisztikai jelentés nyom tatványt, mivel 
1983. évben m ár nem volt művelődési otthon vezetőnk. Az elm últ évben sem 
a gy-i, sem az sz-i művelődési otthonban nem volt rendezvény.” (Művelődé
si ház, Komárom m.)

„A klubkönyvtár 1982 óta nem működik, m ert nincs még tiszteletdíjas 
klubkönyvtárvezető sem. A könyvtár a művelődési házban m űködött, de az 
más helyiségbe költözött. Jelenleg könyvtárosunk sincs, de ez ham arosan 
megoldódik. Sajnos, a könyvtárosok nem vállalják a művelődési ház — ami a 
klubkönyvtárt jelenti — vezetését is.” (K lubkönyvtár, Komárom m.)

„Műszaki felülvizsgálat történt, az épület rossz állaga m iatt életveszé
lyessé lett nyilvánítva, és 1983. okt. 1-től az egész intézm ényt m űködésen k í
vül helyezték.” (Művelődési ház, Nógrád m.)

Válaszolók—nem válaszolók

Összesen 313 művelődési otthon 1983. évi adatai állnak rendelkezésre, 
183 sorsáról semmit sem tudunk, s végleg vagy ideiglenesen nem m űködik 
30 intézmény. Az elmúlt időszak változásainak elemzése előtt érdem es fel
vázolni azoknak az intézményeknek a képét is (1977-es állapotuknak megfe-
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lelően), am elyek m egszűntek, nem működnek, illetőleg „fellelhetetlenek” m a
radtak mind a M űvelődéskutató Intézet, mind a megyei művelődési közpon
tok számára.

Válaszolt Nem válaszolt
szám % szám %

Klubok, ügyvezeltőségek 21 7 23 11
Klubkönyvtáraik 95 30 108 51
Művelődési házak 168 54 77 36
Művelődési központok 29 9 5 2

Összesen 313 100 213 100

Míg a válaszolóknak alig valam ivel több m int egyharm ada kis intéz
mény (ügyvezetőség, klubkönyvtár), addig a nem válaszolóknak kétharm ada. 
Miután a m egszűnésről beszámolók, az üres kérdőívet visszaküldők között is 
ez az intézményitípus volt túlsúlyban, félő, hogy levelünkkel talán fanto
mokat, ideiglenesen vagy véglegesen bezárt művelődési otthonokat keres
tünk.

A válaszolók—nem válaszolók közötti azonosságok vagy különbségek ki
m utatására a m ár ism ertetett súlyozott átlagszám ítási módszerrel m eghatá
roztam valam ennyi intézm énytípusban m ind a feltételrendszer, mind a te
vékenységrendszer m utatóit a válaszolók és a nem válaszolók esetében is.

Feltételrendszer Teljesítm ényrendszer
átlagm utatója átlagm utatója

vála- nem  vála- vála- nem vála-
szolt szolt szolt szolt

Klubok, ügyvezetőségek 1,19 1,00 1,47 1,43
K lubkönyvtárak 1,16 1,09 1,53 1,43
Művelődési házak 1,62 1,50 2,14 1,98
Művelődési központok 2,45 1,80 2,76 2,60

Összes intézm ény 1,54 1,24 1,96 1,65

A válaszoló művelődési otthonok feltételeinek és eredm ényeinek m utató
ja magasabb, ez azonban adódhatna a m űvelődési házak, művelődési ottho
nok túlsúlyából is. M iután azonban az átlagm utatók minden intézm énytí
pusban alacsonyabbak a  nem válaszolók körében, m int a válaszolók között, ez 
valószínűsíti, hogy m ár 1977-ben is egy részük m ár csak formálisan létezhe
tett, körülm ényeik m ár akkor is igen rosszak voltak, alig volt bennük prog
ram. Elképzelhető tehát tömeges megszűnésük.

Ennek nyom án felvetődhet a gondolat, létezik-e valam iféle „alsó h a tá r” ? 
Vajon a statisztikai jelentés feldolgozása során m egszűntként vagy ideigle-
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nesen szünetelőként ta rtják  nyilván azokat az intézm ényeket, ahol csak né
hány ism eretterjesztő előadás és 1—2 nagyrendezvény volt az év folyam án?

E ta lán  merész, de mindenképpen messze vezető gondolat kifejtése h e
lyett tényekkel alátám aszthatóan mindössze az állapítható meg, hogy a vála
szolók minden esetben jobbak, m int az ország művelődési otthonait rep re
zentáló teljes panel m inta. A következtetések tehát a m intavétel torzulása 
m iatt csak áttételesen érvényesek. A teljes kép m inden bizonnyal kedvezőt
lenebb lenne a következőkben bem utatottaknál.

Az elmúlt időszak változásainak bem utatására az 1983. év adataiból ki
szám ítottam  a feltételek három jelzőszámát, és ezekből m egállapítottam , hogy 
az intézm ény a feltételrendszer mely típusába tartozik. Ugyancsak kiszám ítot
tam  a teljesítm ények három  jelzőszámát, és m egállapítottam , hogy az in téz
mény a teljesítm ényrendszer mely típusába tartozik.

Ezután minden intézm ény minden jelzőszáma és szintm utatója esetében 
megvizsgáltam, hogy 1983-ban azonos, alacsonyabb vagy m agasabb-e az 
érték, m int 1977-ben volt. A változásokat intézm énytípusok szerinti bon
tásban m utatom  be. Ez a módszer ugyanis kiküszöböli annak az in te rp re tá
ciónak a lehetőségét, hogy a csekély változtatás abból adódik, hogy az or
szágban megközelítően ugyanannyi intézm ény fejlődött, m int am ennyinek a 
feltételei, tevékenysége romlott.

A besorolás változásai

A két adatfelvétel között az intézm ények hivatalos „besorolása” sze
rinti megoszlása ném iképp megváltozott.

1977
szám %

1983
szám %

Klubok, ügy vezetőségek 21 7 15 5
Klubkönyvtáraik 95 30 99 32
Művelődési házak 168 54 164 52
Művelődési központok 29 9 35 11

összesen 313 100 313 100

A kétféle besorolást egymással összevetve kiderül, hogy 91% besorolása 
változatlan, 3% „alacsonyabb” típusba, 6% „m agasabb” típusba került.

összesen 18 művelődési otthon kapo tt a vizsgálatba bevontak közül m a
gasabb besorolást, ebből nyolc korábban besorolatlan intézmény, am elyet je
lenleg művelődési otthonként tartanak  nyilván. Ugyanakkor 10 olyan m ű
velődési házat találtam , amely 1977-es besorolásánál alacsonyabb rangban 
tevékenykedett 1983-ban.

(A további összehasonlításoknál az 1977-es adatokat az 1977-es besoro
lásnak megfelelően, az 1983-as adatokat az 1983-ban érvényes besorolás sze
rin t csoportosítottam.)

27



Működési feltételek

Úgy- K lub- Művelődési Művelődési összesen
(N=313)

%
Jelszőszám vezetőség

(N=15)
%

könyvtár
(N =99)

%

ház
(N=164)

%

központ
(N=35)

%

V áltozatlan 47 67 66 60 65
Magasabb 40 16 24 20 22
Alacsonyabb 13 17 10 20 13

Összesen 100 100 100 100 100

Az összes művelődési otthon kétharm adában  nem változtak jelentősen
a működési feltételek, azaz a költségvetési és létszám viszony Ok, s csaknem 
kétszer annyi intézm ényben javultak  a működés feltételei, m int ahányban 
romlottak. A javu ló  működési feltételek leginkább az ún. besorolatlan intéz
ményékre jellem zőek, azonban a kis elemszám és a nem válaszolók igen m a
gas aránya a következtetés általános érvényét erősen megkérdőjelezi.

A k lubkönyvtárak  között a legnagyobb azoknak az aránya, ahol nem 
történt változás, és sajnálatos, hogy több intézm énynek rom lottak a műkö
dési feltételei, m in t amennyinek javu ltak . Bár a művelődési központok kö
zött a m űködési feltételek romlása és javu lása kiegyenlíti egymást, azonban 
figyelemre m éltó, hogy ebben a típusban  a legmagasabb, 20% a romló m ű
ködési felté telekről számot adó intézm ények aránya.

Kérdés azonban, hogyha az 1977— 1983 közötti árszínvonal-emelkedés 
figyelembevételével vizsgálnánk a m űködési feltételek szintjének változásait, 
a kép nem volna-e ennél lényegesen kedvezőtlenebb?!

Létesítményi feltételek

Ügy- K lub- Művelődési Művelődési
összesen

Jelzőszám vezetőség könyvtár ház központ
(N=15) (N=99) (N=164) (N=35) (N=313)

% % % % %

Változatlan 40 67 60 60 61
Magasabb 27 12 15 26 16
Alacsonyabb 33 21 25 14 23

összesen 100 100 100 100 100

Az összes művelődési Otthon közel kétharm adában  nem változtak a lé
tesítményi felté tetek , azaz az épület adottságai és a nyitva tartási idő. A 
művelődési központokat kivéve m inden intézm énytípusban több az olyan 
művelődési o tthon , amelynek rom lottak a létesítm ényi feltételei, m int am eny- 
nyinek javultak . A növekedés—csökkenés különbsége (—10%) a művelődési 
házak esetében a legnagyobb.
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Sajnos a kom binált index természetéből adódóan nem lehet kideríteni, 
hogy a jelentős színvonalcsökkenés vajon a telephelyek bezárásának vagy a 
rövidebb nyitva tartási időnek a következménye.

Felszerelés színvonala

Jelzőszám
Ügy

vezetőség
(N=15)

%

Klub-
könyvtár
(N=99)

%

Művelődési
ház

(N=164)
%

Művelődési
központ
(N=35)

Ve

összesen
(N=313)

Ve

Változatlan 60 57 43 52 49
Magasabb 20 28 34 37 32
Alacsonyabb 20 15 23 11 19

Összesen 100 100 100 100 100

A felszereltség színvonala a művelődési otthonok kevesebb m int felében 
változatlan, egyharm adánál pedig javult. Az ügyvezetőségek között a szín
vonal romlása és javulása kiegyenlíti egymást. A többi típusban több a ja 
vuló felszereltségű intézm ény, mint a rom lott eszközellátottságú.

Sajnálatos azonban, hogy a művelődési otthonok egynegyedében ugyan
úgy semmiféle felszerelés, még egy fekete-fehér tv-készülék sincs, m int 
ahogy 1977-ben sem volt. A jelenleg ellátatlan művelődési otthonoknak csak 
fele volt azonban 1977-ben is ellátatlan, a többi időközben kerü lt ebbe a 
kategóriába. Jelentős, több mint egytized azoknak az intézm ényeknek az 
aránya, amely még akkor sem tudta pótolni elromlott, kiselejtezett készülé
két, ha így a teljes ellátatlanság következett be.

A feltételrendszer típusai

Azok a művelődési otthonok rendelkeznek gyenge feltételeikkel, ahol 
m indhárom  jelzőszám ,,0” vagy „1” értékű. Ebbe a típusba tartozott 1977- 
ben a művelődési otthonok 52%-a, 1983-ban az 50%-a. A típusban m indkét 
időszakban 60% klubkönyvtár vagy ennél is alacsonyabb besorolású intéz
mény voit.

Azoknak az intézm ényeknek közepesek a fe ltétele ik, am elyekben a jel
zőszámok értéke vegyesen „1”, „2”, illetve „3” volt. Ebbe a kategóriába 
tartozott 1977-ben a művelődési otthonok 42%-a, 1983-ban 38%-a. A típus
ban m indkét időszakban közel háromnegyed részben művelődési házak vol
tak. A többi azonos arányban oszlott meg az ennél kisebb és az ennél na
gyobb intézménytípus között.

Azoknak a művelődési otthonoknak jók a feltétele  ik, ahol a jelzőszá
mok értéke vegyesen „2”, illetve „3” volt. Ebbe a kategóriába ta rtozo tt 1977- 
ben az intézmények 6%-a, 1983-ban 12%-a. Míg azonban 1977-ben a  típusba 
tartozók háromnegyede művelődési központ és egynegyede művelődési ház 
volt, addig 1983-ban a jó feltételekkel rendelkező típusnak csak fele volt 
művelődési központ, a másik fele m ár művelődési ház.
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A megoszlás vizsgálatán túl, á ttek in tve az intézmények helyzetének vál
tozásait is, m egállapítható, hogy a művelődési otthonoik kétharm adának fel
tételei nem változtak jelentősen. A javuló és romló feltételű intézmények 
száma közel megegyező, besorolás szerint azonban igen nagyok az eltérések.

Szintmutató
Ügy

vezetőség
(N==15)

%

K lub
könyvtár 
(N =  99)

%

Művelődési Művelődési 
ház központ 

(N=164) (N=35)
%  %

összesen
(N=313)

%

Változatlan 46 79 65 66 68
Magasabb 27 9 21 26 18
Alacsonyabb 27 12 15 8 14

összesen 100 100 100 100 100

A 'klubikönyvtárak feltételrendszere változott az elm últ években a leg
kevésbé. Több m in t három negyedük ugyanabban a típusban m aradt, s csak 
9% került kedvezőbb feltételeket m utató  csoportba! Ebben az intézm énytí
pusban egyértelm űen rom lottak az egyébként sem magas szintű feltételek. 
A romló pénzügyi és létszámviszonyok következm énye a csökkenő nyitva 
tartási idő. Ezt pedig nem egyenlítheti ki a némiképp javuló eszközellá- 
tottság.

Csoportos művelődési formák

Ügy- Klub- Művelődési Művelődési összesen
Jelzőszám vezetőség könyvtár ház központ

(N=15) (N =  99) (N =  164) (N=35) (N =  313)
% % % % %

Változatlan 40 58 56 74 58
Magasabb 40 23 26 14 25
Alacsonyabb 20 19 18 12 17

Összesen 100 100 100 100 100

Az aktív közösségi művelődési tevékenység (műkedvelő művészeti cso
portok, szakkörök, klubok) szintje kism értékben em elkedett az elm últ fél 
évtizedben.

Az ügyvezetőségek között volt a legnagyobb mozgás, azonban az ala
csony elemszám m iatt következtetéseket nem lehet levonni. A művelődési 
központok körében volt a változás a legkisebb. Három negyedük azonos szín
vonalú csoportban m aradt, hisz körükben általában olyan magas szintű, sok
rétű csoportos művelődési tevékenység folyik, hogy ha esetleg meg is szűnt 
egy-egy klub, szakkör stb., a típus h a tá rá t ettől még nem lépték át.
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Ismeretterjesztés

Ügy- Klub- Művelődési Művelődési „
vezetőség könyvtár ház központ sszesen
(N=15) (N=99) (N=164) (N=35) (N=313)

% % % % %
Változatlan 53 64 50 51 55
Magasabb 20 18 18 26 19
Alacsonyabb 27 18 32 23 26

összesen 100 100 100 100 100

Az előadás-sorozatok, tanfolyamok, ism eretterjesztő előadások népszerű
sége egyértelm űen csökkent az elmúlt fél évtizedben. Az ország művelődési 
otthonainak egynegyedében lényegesen alacsonyabb e tevékenység szintje. A 
művelődési házaik körében még ennél is rosszabb a helyzet: egyharm aduk- 
ban szorult vissza az ismeretterjesztés, s ezt nem tudta ellensúlyozni, hogy 
akadt intézmény, amelyben em elkedett a színvonal. Érdemes m egtekinteni, 
hogyan oszlottak meg a művelődési házak az időszak elején és végén az 
ism eretterjesztés szintje szerint.

Ism eretter j esztés 
eredm ényszintje

Művelődési ház
1977

Szám %
1983

Szám %

„0” Nincs 12 7 10 6
„1” Alacsony 74 44 101 62
„2” Közepes 68 41 37 22
„3” Magas 14 8 16 10

összesen 168 100 164 100

Súlyozott átlag 1,50 1,36

A változásök zöme tehát abból adódott, hogy a művelődési házak a rá 
juk jellemző „közepes” szintű csoportból az „alacsony” csoportba kerültek.

Néhány szót a kategóriák tartalm áról. A m utató ott „0”, ahol az évben 
az ism eretterjesztés teljesen hiányzott a művelődési otthonban. Bárm ely is
m eretterjesztő forma, akár m ár évi egyetlen ism eretterjesztő előadás esetén 
a teljesítm ényszint alacsony, „1”. A közepes szint, „2” eléréséhez például 
elég egy előadás-sorozat, egy tanfolyam és az év folyamán hetente egy isme
retterjesztő előadás. (Természetesen igen sok más, hasonló összetétel is le
hetséges volt.) És a művelődési házak közel 20%-a ezt a közepes szintet 
sem tud ta tartan i!
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Rendezvények

J elzőszám
Ugy-

vezetőség
(N =15)

%

K lub
könyvtár
(N=99)

%

Művelődési Művelődési 
ház központ 

(N=164) (N=35)
%  %

összesen
(N=313)

%

V ál tozatlan 20 38 43 52 41
Magasabb 47 27 38 31 34
Alacsonyabb 33 35 19 17 25

összesen 100 100 100 100 100

A klubkönyvtárak kivételével valam ennyi intézm énytípusban em elkedett 
a szórakoztatás átlagszintje. Nem jelenti azonban azt, hogy a szint emelke
dése valam ennyi művelődési otthonban bekövetkezett. Sőt, ebben a tevé
kenységcsoportban tapasztalhatók a legnagyobb szélsőségek. 1983-ban csak 
41% m aradt az 1977-es szinten. Az átlagos szintemelkedés pedig abból adó
dik, hogy míg egynegyedben kevesebb rendezvény volt az időszak végén, 
m int az időszak elején, addig m ár egyharm adban volt lényegesen több nagy- 
rendezvény.

A klubkönyvtárak esetében viszont éppen ellentétes a tendencia. Egy- 
harm adukban volt kevesebb szórakoztató program !

A k lubkönyvtár igen e lterjed t típus, közel ugyanannyi tanácsi fenn tar
tású k lubkönyvtár van az országban, m int művelődési ház. A kistelepülé
seken gyakran a k lubkönyvtár az egyetlen közművelődési intézmény. Érde
mes m egtekinteni, hogyan oszlottak meg a klubkönyvtárak az időszak ele
jén  és végén a rendezvények szintje szerint.

Rendezvények 
eredm ény szint j e

K lubkönyvtár
1977

Szám %
1983

Szám %

„0” Nincs 11 12 10 10
„1” Alacsony 32 34 49 50
„2” Közepes 44 46 30 30
„3” Magas 8 10 10 10

összesen 95 100 99 100

Súlyozott átlag 1,50 1,40

A csökkenés abból adódik, hogy a klubkönyvtárak átkerültek az inkább 
a művelődési házakra jellemző „közepes” csoportból az „alacsony” cso
portba.
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A kistelepüléseken lévő kis intézm ények egyre kevésbé tudnalk m űsoro
kat rendezni, m ert kis nézőterük m iatt a drága belépőjeggyel ráfizetéses a 
program. A m utató  értékének tarta lm a ugyanis a következő: ákkor is „kö
zepes”, ha 1—1 műsoros estet, gyerm ekm űsort, film vetítést, itáncrendezvényt 
(összesen 4 nagyrendezvény!) ta rto ttak  az adott évben, de akkor is, ha ne
gyedévenként 1—1 műsoros est és havi 1 (évi 10) táncrendezvényt tartottalk. 
A klubkönyvtárak 60%-ia iszámíára azonban m ár ez a színvonalihatár is 
magasnak bizonyult! S a m intavétel m ár ism ertetett hiányosságai m ia tt a 
bem utatottak voltak az ország jobb klubkönyvtárai!

A teljesítm ényrendszer típusai

Azoknak a művelődési otthonoknak gyenge a teljesítménye, ahol m ind
három jelzőszám „0” vagy „1” értékű. Ebbe a típusba tartozott m indkét 
időszakban a művelődési otthonok valamivel több m int negyede. A típus
ban m indkét időszakban 70% volt a klubkönyvtár vagy ennél kisebb intéz
mény aránya.

Azoknak az intézményeknek közepes a teljesítm énye, amelyekben a jel
zőszámok értéke vegyesen „1”, „2”, illetve „3” volt. Ebbe a kategóriába 
tartozott 1977-ben a művelődési otthonok 50%-a, 1983-ban 47%-a. A típus
ban m indkét időszakban 60% művelődési ház volt, egyharm aduk ennél ki
sebb intézmény, a többi művelődési központ.

Azoknak a művelődési otthonoknak jó a teljesítm énye, ahol a jelző
számok értéke vegyesen „2”, illetve „3” volt. Ebbe a kategóriába tartozo tt 
1977-ben az intézm ények 23%-a, 1983-ban 26%-a.

Míg 1977-ben a típus 30%-a volt művelődési központ és 70% ennél k i
sebb intézm ény, addig 1983-ban 33% volt művelődési központ.

Az arányváltozás ugyan csekély, azonban ezek a számszerű eredm ények 
is alátám asztják azt a más forrásból származó következtetést, hogy a nagy 
in tézm ények tevékenysége fejlődik, míg az ún. alapellátást nyújtó  m űvelő
dési otthonokban folyó tevékenység színvonala stagnál vagy egyre csökken. 
A típusok belső megoszlásán túlm enően, áttek in tve az egyes intézm ények 
teljesítm ényrendszerének változásait, ugyanezek a következtetések kínálkoz
nak.

Szintmutató
Ugy-

vezetőség
(N=15)

%

Klub
könyvtár
(N=99)

%

Művelődési
ház

(N=164)
%

Művelődési
központ
(N=35)

%

összesen
(N=313)

%

Változatlan 47 64 54 74 59
Magasabb 33 17 23 17 21
Alacsonyabb 20 19 23 9 20

összesen 100 100 100 100 100

Az am úgy is legjobban dolgozó művelődési központok közül többen ja 
vítottak tevékenységükön, m int am ennyiben rom lott a működés. A m űve-
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lődési házaik között a kétféle mozgás kiegyenlíti egymást, míg a klubkönyv
tárak  sorában valam ivel több olyan intézm ény van, amelynek rom lott a te
vékenysége, m int am ennyinek javu lt a színvonala.

Feltételek és tevékenységformák

A teljesítm ényrendszer m indhárom  elemével kapcsolatban megvizsgál
tam , hogy m ennyire befolyásolja az eredm ényeket.

1977
(N=313)

%

1983
(N=313)

%

Gyenge feltétel, gyenge teljesítm ény 25 24
Gyenge feltétel, közepes teljesítm ény 25 24
Közepes feltétel, közepes teljesítm ény 24 20
Közepes feltétel, jó teljesítmény 17 14
Jó feltétel, jó teljesítm ény 5 10
Egyéb változatok 4 8

összesen 100 100

Kiderül tehát, hogy az idő m úlásával a közepes teljesítm eny elérésé
hez egyre kevésbé elegendő a közepes feltételrendszer. Növekedett ugyanis 
a közepes feltételekkel gyenge teljesítm ényt nyújtók száma. S mind ritkább 
az az intézmény, am ely közepes feltételei ellenére jól dolgozik. A jó feltétel- 
rendszer egyre inkább  elengedhetetlen a jó teljesítményhez. Ahol viszont a 
fenntartók ezt biztosítják, nem m arad el a jó teljesítm ény sem.

1983-ban kétszer annyi intézm ény k erü lt ebbe a kategóriába, m int 
am ennyi 1977-ben volt. Országos átlagban azonban ez azt jelenti, hogy míg 
az időszák elején jó  feltételekkel jól dolgozott a művelődési otthonok 5%-a, 
addig az ilyen intézm ények aránya 1983-ban 10%-ra emelkedett.

„üzenet a palackban”

„Természetesen bárm ilyen változással kapcsolatos vagy egyéb közlendőjük 
van, az arra fen n ta rto tt helyen vagy külön lapon szívesen fogadunk minden, 
Önök által fontosnak ta rto tt inform ációt” — állt az intézményvezetőknek 
küldött levélben. Ezek a válaszok term észetesen nem pótolhatják az in terjú 
kat, esettanulm ányokat, azonban kiegészíthetik, élőbbé tehetik  a m utatók 
kalodájába szorítva bem utatott adatokat. M indenképpen jellemző az a né
hány sor a művelődési otthon vezetőjét leginkább foglalkoztató kérdésekre. 
Csák égető problém ákat szoktak palackpostára bízni!

A kitöltetlenül visszaküldött kérdőívekkel együtt 343 választ kaptunk, 
ezek egyharm ada tarta lm azo tt egyéb, szöveges információt.
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Szám %

Adatlap szöveges kiegészítése 30 29
Megszűnésről, szünetelésről értesít 25 25
Problém ákról értesít 28 27
Kedvező h írt közöl 19 19

Összesen 102 100

Tehát a szöveges kiegészítéseik több m int fele megszűnésről vagy nehéz
ségekről ad számot. Intézm énytípusok szerint igen nagy a különbség. Ked
vezőtlen, negatív tartalm ú a klubkönyvtárak válaszainak háromnegyede, a 
művelődési házakénak fele, a művelődési központokénak egytizede.

Az adatot magyarázó szöveges kiegészítések például részletesebben be
m utatják  az intézmény beosztását, közliik a telephelyek pontos címét, esetleg 
azt, hogy komplex intézmény részeként m űködik-e a művelődési otthon.

A kedvezőtlen hírek fele a megszűnésekről, ideiglenes zárva tartásról 
értesített, ezeket a szövegeket m ár korábban bem utattam . A többi negatív 
jelzés egy része csak rövid megjegyzés.

— Az épületről: „Csak egy nagyon elhanyagolt ku ltúrház van a falu
ban.” (Klubkönyvtár, Vas m.)

— A népművelőről: ,,Üj klubvezető van, és ezért szíves elnézésüket kér
jük .” (Ifjúsági klub, Hajdú m.)

— A nyitva tartásról: „Az intézmény nyitva ta rtása  elvi jellegű.” (Mű
velődési ház, Somogy m.)

— Az anyagi helyzetről: „Kevés tám ogatás ju t az intézm ényekre, még a 
sürgősséggé váló tatarozásra sem ju t.” (Művelődési ház, B aranya m.) — „15 
éve az intézmény egyetlen bú to rt sem tudott venni.” (Művelődési ház, Nóg- 
rád m.)

Ilyen és hasonló megjegyzések m ellett érdemes m egism erkedni egy klub
könyvtár, egy budapesti és egy vidéki művelődési ház „létesítm ényi felté
teleivel.”

„A kérdőívből és a statisztikákból nem derülnek ki egyértelm űen az o-i 
klubkönyvtár működésének feltételei, ezért mellékelem e levelet. Az intéz
mény összalapterülete 140 m2, ezt a számot kiadó helyiségek azonban több 
épületben találhatók. A falu köztudatában .ku ltúrházként’ élő épület szol
gálja a színpados nagyterem  céljait (alapterülete 70 m 2) parányi öltözővel 
(6 m2). Kénytelenek vagyunk használni, bár az épület állaga ezt m ár-m ár 
lehetetlenné teszi.” (K lubkönyvtár, Vas m.)

„A művelődési ház tulajdonképpen telephelyek összessége, hiszen ön
m agában az S. úti épület, amely családi ház, nem rendelkezik intézményi 
tulajdonságokkal.” (Művelődési ház, Budapest.)

„A művelődési ház mellékhelyiséggel, vezetékes vízzel nem rendelkezik. 
Adottságai behatárolják a működési feltételeket.” (Művelődési ház, Vas m.)

A komplex művelődési intézmények korát éljük. S bár a vendéglátó- 
ipar közművelődési szerepe egyre inkább előtérbe kerül, alighanem  egyedi 
elképzelést (vagy inkább szükségmegoldást) tükröz a vidéki város művelődési 
központjának elhelyezése.
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„A művelődési központ elhelyezési körülm ényeit tekintve nem felel 
meg az alapvető követelm ényeknek sem. Városképi jelentőségű, 1886-ban 
készült épületben helyezkedik el, ahová 1957-ben költözött. Az épületnek csu
pán emeleti részét foglalja el, közös folyosója és fe ljá ra ta  van a szállodával. 
Igen kevés a tarta lm i célokra használható helyiségek száma.” (Művelődési 
központ, Bács-Kiskun m.)

Szem élyi problémákra  u tal, hogy többen jelzik, személycsere történt, s 
a korábbi népm űvelő ira ta it, jelentéseit, adatait nem ism erik, nem találják.

A programokról, illetve a m unka  nehézségeiről a dunántúli aprófalvak 
klubkönyvtárai küldtek  olykor m egható üzeneteket.

„Mivel kicsi a falu — kevés lélekszámmal —, a rendezvény is m ini
mális.” (K lubkönyvtár, Vas m.)

„A művelődési ház rendezvényei főleg ünnepekre tevődnek, plusz öre
gek napja, vöröskeresztes rendezvény, anyák napja. A m űsort m inden eset
ben az iskolás gyerekekkel m utatjuk  be. Nekünk semmilyen anyagi lehető
ségünk nincs szakkörökre vagy különböző program ok biztosítására. Költség- 
vetésük minim ális, takarítóeszközökre stb. A takarító  havi 200 Ft-ot, én 
mint kultúros és könyvtáros, havi 300 F t tiszteletdíjat kapóik. Semmilyen fel
szerelésünk nincs, egy asztalitenisz, az is a Győzelem Tsz-é. (Klubkönyvtár, 
Győr-Sopron m.)

A pozitív jelzések  zöme arról tudósított, hogy a m egszabott, táblán  ki
függesztett nyitva tartási időn tú l is igénybe vehetők a művelődési otthonok, 
a program októl függően m eghosszabbodhat a nyitva tartás. Érdekességként 
említik meg az egyéb célból történő igénybevételt.

,,A heti 30 óra nyitva tartási időben a családi rendezvények céljára tör
ténő igénybevétel nem szerepel (pl. lakodalom esetén 20 óra-(-takarításra 
fordított idő).” (Művelődési ház, Csongrád m.)

„A nyitva tartási idő rendezvény esetén annak megfelelően változik, 
főként hétvégén (táncos rendezvény esetén pl. 19—01 óráig). Nyitva tartási 
táblánkon ugyan nem szerepel, de a klubterem ben folyó általános iskolai 
tanítás és a nagyterem ben folyó testnevelési órák m iatt szeptembertől jú 
niusig de. 8—12 óráig is nyitva ta r t  az intézm ény.” (Művelődési ház, Szol
nak m.)

Jelentős felújítási m unkákról, telephelyek önállósulásáról tudósítanak, s 
mindössze három  művelődési otthon (1%) értesít új épülete elkészültéről.

„A község több évtizedes küzdelm e volt az új ku ltúrház felépítése, amely 
az év végére sikerü lt.” (K lubkönyvtár, Vas m.)

„Tájékoztatásul közöljük, hogy 1984. augusztus 20-án átadásra kerül az 
uj városi művelődési központ.” (Művelődési központ, Győr-Sopron m.)
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S. Nagy Katalin

A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 
T Á R G Y I E L L Á T O T T SÁ G A
( S z u b je k t ív  t a n u l m á n y )

1983—84-ben a  Győr-Sopron megyében és Békés megyében, valam ennyi 
településen 12-féle kulturális funkciót ellátó, kultúraközvetítő  intézm ény
ben készült fotókat elemeztünk öten (egy szociológus, egy közgazdász, egy 
mérnök, egy grafikus és e tanulm ány szerzője) oly módon, hogy az elemzést 
végző m unkapárokból az egyik személy mindig én voltam. Azaz a 2 megyé
ben 243 településen, m integy 2500 intézményben készült 30 000 db fotót kéz
be vettem  (egyet többször is), és végső soron, az elemzési szempontok figye
lembevételével, én döntöttem  az intézmények tárgyi ellátottságának m inősíté
sében.

A hatalm as fotóanyag feldolgozásához a szem pontrendszert K apitány 
Ágnessel és Kapitány G áborral közösen dolgoztuk ki.*

Az alábbi intézményekben készülték fotók:
1. óvoda,
2. iskola: általános, közép-, felsőfokú,
3. ifjúsági klub, KISZ-klub,
4. művelődési ház, otthon, klub,
5. könyvtár,
6. mozi,
7. tanács,
8. pártiroda,
9. tem plom : katolikus, reform átus, evangélikus, baptista, adventista, zsidó,

10. étterem , presszó, kocsma,
11. szálloda,
12. kollégium,
13. öregek otthona,
14. múzeum,
15. egyéb mű emlék ék.

Végül: a település összképe, szerkezete, úthálózata.

Az elemzési szempontok:
1. az épület állapota, kora,
2. környezetéhez viszonyított állapota, kora, m érete, távolsága, kapcsolódása,

■ Ezt a munkát Kapitányék és Andor Mihály folyó átfogó szociológiai vizsgála
tának részeként végeztük.
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3. az épület díszítése és a kiem elt elemek,
4. az épület külső összhatása, szerkezete,
5. az intézmény közvetlen környezete, kertje ,
6. az intézm ény külsejének és belsejének kapcsolata,
7. a világítás,
8. a bútorok összetétele, stílusa, összhatása,
9. a képek m űfaja, tartalm a,

10. a növényzet állapota, funkciója, mennyisége,
11. a díszítés állapota, funkciója,
12. a kiem elt tárgyak,
13. a szobabelső összhatása,
14. a faliújság mennyisége, összetétele, anyaga,
15. az egyes helyiségek és az összkép,
16. a település összképe, a főtér, az utcák.

Ezúttal a művelődési Otthonokról és a könyvtárakról nyert képet is
mertetem.*

A MŰVELŐDÉSI HAZAKRÓL

Vannak reprezentatív  külsejű művelődési házak városokban és dinami
kusan fejlődő községekben egyaránt, Békés megyében még több is, mint 
Győr-Sopron megyében. A művelődési ház hálózatra azonban nem  ezek a 
korszerűen m egtervezett, m odern, feltűnő gonddal m egépített, nagy hatású 
épületek a jellemzőek, hanem  az elhanyagolt, lóisítállószerű, rideg, falusi mű
velődési házak és a még elhanyagoltabb, tönkrem ent, gondozatlan városi 
művelődési házak.

Többféle épülettípusba.n találhatók. Vannak a m últ századvégi, század- 
fordulós paraszti hosszúházakban, és vannak a hatvanas években épült sá
tortetős kockaházakban is. A döntő többség azonban kétféle épülettípusban 
található: egyrészt a két háború között kulturális célra épült falusi vagy 
városi házban (KÁLÓT, egyéb legényegyletek, Gyöngyösbokréta, egyéb val
lási vagy p árt ideológiához kapcsolódó művelődési létesítmény), m ásrészt az 
ötvenes években vagy a hatvanas évek elején épült, jellegtelen falusi vagy 
városi házban. Vannak kifejezetten az ötvenes évek elejének szelleméhez 
'gazodó épületek is: a klasszicizáló stílust utánzó homlokzatokkal, tim pano
nokkal, oszlopsorokkal. Ezekből nincs annyi, m int amennyi a közhiedelem 
szerint van, sőt: meglepően kevés ahhoz képest, hogy m ekkora propagan
dával épültek annak idején. Vannak oszlopsoros, régi nem esi-paraszti k ú riá 
ból átalak íto tt művelődési házak is, azonban ezek száma sem halad ja meg 
az ötvenes évek eleji kúria-u tánzatú  művelődési házak számát. A döntő több
ség tehát építészetileg teljesen jelentéktelen, külsejében semmitmondó, sem
mi sem jelzi, hogy kiem elt jelentőségű kulturális intézm ényről van szó.

A modern, reprezentatív  épületeket és az ötvenes évekbeli klasszicizáló, 
kúriá t utánzó épületeket leszámítva, a többi művelődési ház hom lokzatán vagy 
főfalán sincs semmi különös jelzés, vizuális információ, ami alapján megkü-

* A teljes anyag m egtalálható a M űvelődéskutató Intézet belső sokszorosítású 
kéziratában. (Sorozatcím: A kultúraközvetítés intézményei. M űvelődési intéz
ményeink világkép- és értékszerkezete 4.)
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löiiböztethető volna más intézményektől. R ajtuk nem az óvodákon, iskolá
kon szokásos ovális, címfestő stílusban előadott cégtábla, hanem egy ugyan
csak szokvány téglalap alakú, fekete alapú, kicsi cégtábla található kom m ersz 
betűtípussal az alapinformációra szorítkozva. Csak az előző két típuson van 
kiemelt felirat, kiemelt jelzés. Legfeljebb még a moziműsort tartalm azó 
vitrin utal az intézmény egyik rendeltetésére.

E jellegtelen, középszerű épületek nem különülnek el a környezetüktől, 
s inkább rossz állapotuk kelt feltűnést, m int az épület jellege, szerkezete, a 
funkcióra, működésre utaló form ája. Az óvodák felfelé törekvést, városiaso- 
dási törekvést sugallnak a falvakban és a gyerekekkel való törődést a vá
rosokban is. Az iskolák középszerűsége, jellegtelensége m ár az intézm ény és 
környezetének konfliktusos kapcsolatára utal. A művelődési házak azonban 
annyival rosszabb, elhanyagoltabb állapotban vannak környezetüknél, any- 
nyival elm aradottabbak, m int a lakóházak, s anny ira  árasztják a tényleges 
használaton-kívüláséget, hogy nemegyszer felm erült bennem a fotók lá ttán  
a kérdés, m iért kell ezeket egyáltalán fenntartani, m iért kell a m űködés lá t
szatát kelteni. Talán ha a művelődési házakat is bérbe lehetne adni vállal
kozóknak, gm k-knák, akkor ugyanúgy megváltozna a külsejük-belsejük, m int 
a m agántulajdonba került vagy bérelt kocsmáké, éttermeké.

A művelődési házak külseje ugyanis gazdáért kiált, gazdátlanságról áru l
kodik. Nyilvánvaló, hogy a zömében tanácsi fenntartású  művelődési házak
nak nincs pénze állagmegóvásra, felújításra, az épület karban tartására. 
Egyébként a szakszervezeti vagy szövetkezeti tulajdonú, tám ogatású m ű
velődési házak külseje jobb, épebb, m int a tanácsi kezelésben lévőké.

A Győr-Sopron megyei és a Békés megyei művelődési házak között 
nincs olyan országos hírű építészeti értékű, m int a sárospataki vagy nád
udvari, vagy nyíregyházi. A modernek inkább szokványos módon m odernek, 
meglehetősen standard típusok, m indenféle különösebb eredetiség nélkül. A 
két háború közötti, egykor szintén művelődési intézmény funkciót szolgá
lók és a timpanonos homlokzatú, oszlopsoros ötvenes évékbeliek hasonlóan 
hodály jellegűek, m int az ötvenes évek—hatvanas évek lóistállószerű építm é
nyei. Kívülről is hordozzák azt, am it a népművelői körökben „nagyterem - 
szemlélet”-nek neveznek. Funkciótlan, kihasználatlan nagy előcsarnok- 
hodály, egy kifűthetetlen nagyterem  színpaddal s legfeljebb egy-két kicsi öl
tözőszoba és egy iroda: ez a standard művelődési ház struktúra. Ezt a szer
kezetet kívülről is látni a m egnyújtott épületeken. A kisvárosokban, város
széleken lévő művelődési házak semmiben sem különböznek a  falusiaktól. 
A nagyobb városokban pedig annyi a különbség, hogy az épület két-, leg
feljebb háromszintes, de oly módon, m intha két falusi művelődési ház volna 
egymásra tolva.

Mondjuk ki: idejétmúlt, ásatag épületek a művelődési intézmények, le
m aradtak a hatvanas évek végén meglendülő általános építkezési lázhoz ké
pest. Nemhogy nem élenjárók, példam utatók, hanem  messze u tána kullog
nak annak, ami az életmódváltozások, gazdagodás—felhalmozás következté
ben a hetvenes években a környezetben történ t. Inkább riasztóák, m int von
zóak. Az épületek külseje, form ája, állaga, állapota, szerkezete általában in 
kább taszítóan kell hogy hasson a potenciális használókra.

Egyébként a legtöbb művelődési házban m ár az épület jellegéből, szer
kezetéből adódóan nem is lehet más program ot tervezni, m int film vetítést (a
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színpadtéren a mozivászon), nagyobb töm egre számot tartó  táncesteket és 
közgyűléseket. Azaz legfeljebb töm egekre korlátozódó rendezvényeket. Kis
csoportos foglalkozásokra, hobhikra nincs hely. Az előcsarnoik-hodályból rend
szerint leválasztanak némi büfé-presszó-kocsmarészt, ám ezelk is oly barát
ságtalanok, hidegek, ridegek, hogy legfeljebb a mozi előtti—után i féldeci 
gyors fe lhajtására alkalm asak.

Az udvarra néző oldalfalak még elhanyagoltabbak, m int az utcai front. 
Ez a szemlélet egyébként meglehetősen általános más intézmények esetében 
is: hátu l úgysem látni, hát nem számit, ott még a vakolat is jobban pe
reghet, s a beázások nyom át sem olyan fontos eltüntetni. A művelődési 
házak irán ti közömbösséget jól tükrözik a hátsó fron t elhanyagolt, málló fa
lai, a még kopottabb, töredezett hátsó ajtók—ablakok.

Nagyon kevés művelődési ház külső hom lokzatán van valam i díszítés, 
valami felhívó jellegű tárgy, m űalkotás, felirat. Néhány ötvenes évek eleji 
szocreál házon szocreál dombormű, szobor, de az e korban, stílusban épült 
épületek zömén is legfeljebb csak a tim panonok és oszlopsorok jöhetnek 
számba m egalom án díszítésként is. Ilyen, önm agánál többet m utató díszítés a 
jellegzetes Horthy-korszakbeli néhány művelődési házon is látható  (bár ez 
inkább a  neaklasszicizáló, római iskolás festőstílushoz hasonló, két háború 
közötti tem plomépítés velejárója). A hetvenes években épült modern, korsze
rűbb építésű művelődési házakon — főként városokban — olykor vannak 
díszítések: mozaik- vagy falfreskók, még ritkábban  domborművek, ez azon
ban oly kicsiny töredék, hogy még m egemlíteni is csupán a kontraszt m iatt 
érdemes: a sok jellegtelen, érdektelen, dísztelen épület sorából mégiscsak ki
emelkedik ez a néhány díszített. A díszítés módjával, stílusával nem is ér
demes foglalkozni, hiszen oly kevésről lehetne szó, hogy kár azt a keveset 
kritizálni (pl. azért, m ert ezek is kommerszek, nem  elég eredetiek, nem elég 
értékesek).

Díszítés — a falfestésen kívül — nincs ugyan a művelődési házak döntő 
többségén, kiemelt, kiugró elemek azonban vannak. A legjelentéktelenebb, 
legjellegtelenebb épületeken is kiugró elem a nagyra m éretezett 
kapu vagy bejárati ajtó  (rendszerint az épülethez viszonyítva túl szélesek 
is). Nemcsak a k é t háború közötti k ú ria  utánzatú és az ötvenes évek eleji 
klasszicizáló intézm ényeken tér el hangsúlyosan a portál az épület többi ré
szétől, hanem  a leggyakoribb típusokon, a két háború közöttieken és az 
ötvenes—hatvanas évekbelieken is kiem elt a homlokzat. M ondhatni úgy is: 
ez a kétféle jellegzetes művelődési ház stílus, a régebbié csakúgy, m int az 
újé. Erről önm agában is felism erni az intézm ényt. Azonban építészetileg és 
vizuálisan ez mégis jellegtelen, s főiként sematikus, nincs külön inform áció- 
értéke, s főként nem adekvát az intézm ény funkciójával, rendeltetésével.

Végül is összegezve a művelődési házak külső megjelenésére jellem zőket: 
az épületek döntő többsége nem harm onikus, nem hum ánus, inkább arány ta
lan, rideg, diszfunkoionális, provinciális, olykor m ár-m ár nevetségesen gro
teszk. Az önm agában is épp elég baj, hogy egy olyan kulturális intézmény, 
amelynek kultúraközvetítőnek kellene lennie, m ár külső megjelenését te 
kintve is diszfunkcionális, az azonban talán  még nagyobb baj, hogy nem  esz
tétikus (sőt: szinte m entes minden esztétikai értéktől), hogy konzervatívabb, 
e'm aradottabb, sem atikusabb, m int a környezete, s hogy még ráadásul több
nyire elhanyagolt állapotban is vannak.
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Ezek az épületikülsők ebben a két megyében (ám miivel a lakáskultúra, 
lakberendezési szokások 1972—78 vizsgálat Zala m egyét és Borsod-Ahaúj- 
Zemplén megyét választotta színhelyül, merem általánosítva is mondani, hogy 
szerte az országban) a kultúrpolitikai szándék, célkitűzés és a megvalósulás 
közötti ellentmondás dokum entum ai. Bizonyítékai elm élet és gyakorlat tá 
volságának. Mementók a műveletlenségről és a művelődés otthona címke 
helyett, a hazai alacsony szintű vizuális ku ltúra és tárgykultúra látványos 
reprezentánsai. Még az iskoláknál is igénytelenebbek, s főként látványosan 
rosszabb, hátrányosabb helyzetűek. Szinte dram atizált fordulatokkal kellene 
élni a helyzet pontos érzékeltetésére, például ilyenekkel: az iskola csak-csak, 
még épp elmegy valahogy, ha viszonyítási alap a művelődési ház, de a m ű
velődési ház — ez m ár hátborzongató. Nem vagyok híve semmiféle rombo
lásnak, m ár csak a ku ltú ra  folytonosságát védendő is a megőrzés, átalakítás, 
hozzáépítés híve vagyok inkább, kivéve, ha a művelődési házakról van szó. 
Ezeknek legalább a három negyedét le kellene bontani (az álságos, hamis, 
nagyzolásos, horthysta és rákosista építm ényeket is), m ert inkább szégyen
keznivalónk van e kulturális intézmények láttán , m int megőriznivalónk. S 
ha pénz kérdése, akikor legyen kevesebb, legyen csupán néhány, de az olyan 
korszerű, funkcionális, civilizált, ku ltu rá lt, esztétikus, hogy vonzza a társa
dalom különböző rétegeit, a szórakozni vágyókat, a pihenni vágyókat, a hob
bijuknak, szenvedélyeiknek kollektívában élni akarókat. (Még az se kell, hogy 
olyan ország-világ előtt ismert, reprezentatív legyen, m int a sárospataki vagy 
olyan kompenzatorikus, m int a nyíregyházi. Nekem személy szerint a nád
udvari a kedvencem: falusi ez is, de európai módon vállalva a saját falusi 
Magyarországunkat. Nem proccoS, nem hivalkodó, k ívü l még csak nem is kü
lönösképpen látványos, épp ezért nem is provinciális, nem is kompenzál. Be
lesimul a tájba, a környezetbe, miközben vonzó m ár az előtte lévő nagy és 
jól szervezett tér is és belül mi m indenféle: tekepálya sörözővel, tv-szobák, 
átrium os belső kert stb. és minden színben—form ában—anyagban összehan
goltan).

A vizsgált két megyében lévő művelődési ház közvetlen  környéke  sem 
valami vigasztaló. Alig van néhány (legfeljebb két tucat), ahol van virágos
kert, karban tarto tt növényzet, fák, esetleg szobor, egyszóval gondozott—ter
vezett környezet. A többségénél az udvar ugyanolyan sivár, esetleges, elha
nyagolt, m int maga az épület. Még annyi fa sincs, m int az iskolaudvarokon. 
Néhány helyen presszó-kerthelyiség nyomai látszanak a fotókon, de nem 
jellemző, akárcsak a tekepályák vagy egyéb sportudvarok.

Azokban a falusi művelődési házakban, ahol csak budi van, vagy budi 
is, meg angol W. C. is, a W. C.-k állapota vetéksziik az iskolai budikéval. 
Gyakran egész egyszerűen használhatatlanok. A férfiak még csak-csak meg
oldják biológiai szükségleteik kielégítését egy korafeudális kulturális szinten, 
de a nőknek még ez is problem atikus. A szegregáció rem ekül érvényesül: a 
női W. C.-k az igazán diszkrimiinálisak ! Nem szeretnék láthatóbb módon e 
tém ába alaposan belem erülni, de ha még m arad t valakiben illúzió a m ű
velődési intézmények külseje, m ajd  hátsó frontja, m ajd udvara lá ttán  az in 
tézmény eredeti funkciójának való megfelelést illetően, akkor a budik láttán  
m ár az is szertefoszlik. (Volt szerencsém Párizsban és Moszkvában egyaránt 
balkáni W. C.-ket látn i, ezek vetekszenek velük, s ta lán  csak azért vélem 
úgy, hogy felülm úlják azokat, m ert ezekből i t t  túlságosan sok van.)
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Nehéz eldönteni, hogy a m űvelődési házak külseje vagy belseje elhanya- 
goltabb-e. M indenesetre egyform án csúnyák, szűkösek, provinciálisak, le
robbantak kívül-belül. Legalább 40—50 olyan művelődési ház van a 246 
településen lévő kb. 320 művelődési ház között, aminek a belsejében készült 
főtök alapján javasolni kellene a tanácsnak vagy az egyéb fenntartó  szerv
nek, esetleg a művelődési felügyeleti szervöknek, hogy azonnal csuikassák be 
ezeket, zárják le, el a nyilvánosságtól, ne eresszenek be senkiit, hogy minél 
kevésbé kelljen  szégyenkezni. Ócska, régi, használhatatlan székek, bútorrak
tár, évek óta testetlen  falak, mély repedések a falakon, foszlott textíliák, 
hideg és nyirkosság árad a képeken keresztül is a falakból, a ritkán  használt 
tárgyakból. Van, ahol ugyanilyen lenne minden, ha kétségbeesett küzdelem
mel nem ta rtan ák  tisztán legalább. A sivárság ném elykor a m odern épüle
tek belsejéből is árad, de micsoda különbség az előzők meg e között. Alig 
van talán k é t tucatnyi, amelyik em berléptékű, embercsalogató, m ár-m ár ott
honos, nagyon tiszta, nagyon jószagú, élettel telített.

A művelődési házak zömének belseje ugyanis élettelen. Ha valaki még 
a külső környezet, az épület a lap ján  nem jö tt rá, hogy halódó intézményről 
van szó, az épületbelsők alapján szinte azt kell mondania, hogy a művelődési 
ház m int ku ltu rá lis  intézmény halott.

Ezt erősíti a gyenge világítás is. Nem ritka, hogy egy szál égő lóg a 
plafonról, ilyen t m ár a filmesek is csak a mély szegénység illusztrálására al
kalmaznak. H iába funkcionális, osztott, m ajdhogynem korszerű a világítás a 
hetvenes években létrejöttékben, ha a zömében élettelenül szegényes, sivár, 
igen funkciótlan.

A bútorok az óvodákban és iskolákban is rendkívül egységesek (az óvo
dákban ez pozitív tartalm ú: egységesen modernek, a legújabb gyerm ekbútor- 
típusókkal berendezettek; az iskolában ez az egységesség m ár középszerű
séget, átlagos szintű bútorokkal való ellátottságot takar), a művelődési há
zakban talán  a leginkább eklektikusak, m ár-m ár zűrzavarosok. Szinte csak 
a legújabbakban vannak egységes bútorok, a többiben m eglehetősen vegyes, 
korukat, stílusukat, előállításm ódjukat, állapotúkat, formájúikat, anyagukat, 
egyszóval funkoionális és esztétikai szem pontjaikat is figyelembe véve. A 
művelődési intézm ényekben található a legtöbb szegényes, puritán , régi szék, 
„tegnapi m odern” szekrény, a legtöbb jellegtelen, talán az ötvenes évekből 
származó bútorféleség. A bútorók színvonala, állapota, jellege, modernsége 
messze alatta m arad a lakások átlagos bútorszintjének, -állapotának, -m odern
ségének. Az em ber, ha kultúrával foglalkozó szociológus, úgy vélné, hogy a 
művelődési intézm ényeknek s ezen belül is főként az iskoláknak és a műve
lődési házaknak kellene m intaadóul szolgálniuk még a lakberendezési szoká
sokban is. Ezzel szemben az iskolák zömének és a művelődési házak többsé
gének bútorzata stagnál azon az ötvenes évek végi, hatvanas évek eleji szin
ten, amelyen a  m agyar lakások zöme városban és falun — s nem csak a 
lakótelepi lakásokban és az újonnan ép ített családi házakban — tú lju to tt.

Az az összbenyomás, ami egy em berben a művelődési intézm ények bel
seje lá ttán  kialakul, meglehetősen lehangoló, hiszen az idejétm últ bútorok, a 
sivár term ek cseppet sem vonzóak, se m in t látvány, se m int kom m unikációra 
alkalm as színtér. Inkább m egfogalm azhatatlan funkciójú hivatal benyomását 
keltik, sem m int otthonét, szórakoztatást—pihenést—m űvelődést kínáló szín
helyet. Még az ú jak , korszerűbbek között is meglepően kevés az, ami ottho-
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nosnak mondható. Viszonylag sok viszont, ami kifejezetten üres, rideg, teli 
használhatatlan terekkel. Sokszor még akkor is sivár, üres, ha tele van zsú
folva bútorokkal.

A bútorok silányságát nem egyensúlyozza ki, hogy az irodákban vagy 
a klubszobában vannak a hatvanas évek végéről, hetvenes évekből eredő 
bútorok is. Sőt, azt a meglepő felfedezést voltunk kénytelenek tenni a fotók 
összehasonlítgatásakor, hogy hiába vannak akár többségében az újabb, het
venes évekből való székek, hozzáidomulnak a meglévő tárgyi környezethez, és 
olyan benyomást keltenek, m intha tényleges életkoruknál régebbiek volná
nak. A hatás csalóka látszatokra is alapulhat: ha a szekrények nehéz töme- 
gűek és idejétm últak, ha vannak régi, szegényes székek, ha a terem  egésze 
sivár, hiába vannak többségben a közepesen m odern vagy akár a közepesnél 
valam ivel modernebb székek, egyéb kiegészítők.

Épp ezért nem ártana a bútorok alapos felülvizsgálata és a nem oda
ülök eltávolítása. Ezzel legalább valam ennyit jav ítan i lehetne a cseppet sem 
rózsaszín összképen. Arról m ár szinte kár is szólni, hogy m ennyire fan tá
ziátlanok a búnorok, s hogy véletlenül sem az ugyanannyiért kapható jobbat, 
korszerűbbet választják ki az adott kínálatból, hanem  a nehézkesebbet, a 
merevebbet, a rosszabbat.

Ki rendezi be a művelődési házakat? Ki a felelős a tárgyakért, a belső 
összhangért? Kinek a kultúrájából hiányzik a berendezőképesség, a tárgyak
kal való bánni tudás? Még csak nem is ízléstelenségről van szó. A tárgyak 
iránti közömbösség kevés helyen nyilvánul meg olyan erőteljesen, m int a 
művelődési házakban.

Míg a kulturális intézmények legtöbbjében elképesztő mennyiségű nö
vényzet van, beleértve a m ár eddig tárgyalt óvodát és iskolát is, addig a 
művelődési házakban meglepően kevés a növényzet. Nagyon sok művelődési 
házban — főként a falusiakban — egyáltalán nincs semmilyen növényzet 
Természetesen ez alól kivételek az újonnan ép ített művelődési intézmények: 
azok reprezentatív előcsarnokaiban és reprezentatív ünnepi tereiben ott áll
nak a reprezentatív funkciójú dísznövények is. Ogy tűnik, a hetvenes évek
ben ép ített kulturális intézmények velejárója a nagyra növekedett fikusz, 
filodendron vagy egyéb közhelyszerűvé vált egykor egzotikus növény. Ezek 
is státusszimbólumok, ezek is a gazdagság fitog tatására szolgálnak. Gyaní
tom, hogy az egykori kastélyok belső udvarainak díszkútjait, díszes fran
ciakertjeit szándékolnak utánozni, ha hinnék az am erikaiak ún. „leszivárgás” 
e'méletében, akkor azt m ondhatnám , e pompás kertek—pompázó díszkutak 
„leszivárgásai” ezek az indokolatlanul nagy m éretű növények. Vagy csak az 
a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb megoldás a díszítésre? Érzik, hogy valam it 
oda kell tenni a sarokba, s a szobrok, falikutak, falilkárpitok helyett vannak 
ezek a növények. (Félreértés ne essék: növénypárti vagyok, de m indent csak 
mértékkel. S ahol e reprezentatív  növények m egjelennek, ott léptéktévesztés
ről van szó, a mérték, az arányok elvesztéséről.)

Néhol csak ványadt, elszáradt kóróik feszengenék növények gyanánt. Ez 
még annál is rosszabb, m intha semmi nem volna. Ha nincs növény, virág, ak
kor csak simán otthontalan, rideg a tér, ha viszont egykor volt növények kó- 
kadoznak, még szembetűnőbb a gondatlanság, nemtörődömség. Ilyenkor az 
em berben óhatatlanul feltolul a kérdés: ha így bánnak a növényekkel — s 
persze, ha így bánnák a tárgyakkal —, vajon hogyan szándékoznak a beté-
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védő emberekkel bánni? Nagyon nehéz a művelődési intézm ények belső tere, 
bútorzata, növénynélkülisége lá ttán  m egm aradni a környezet leírásánál, és 
nem belevetíteni olyasmiket, ami közvetlenül nincs benne a látványban, csak 
közvetetten: azaz nem foglalkozni azzal, hogyan érezheti m agát ezek között 
a tárgy i feltételek között bárki is. Ha a tárgyak szimbolikus elemzésébe kez
denénk, semmiképp nem m ondhatnánk le arról sem, hogy azt elemezzük, mi
lyen viselkedési m ódokat válthat ki az emberekből az adott szintű környezet. 
Em pirikus k u ta tás  ugyan még nem  volt arra  vonatkozóan, am it sokat felté
telezünk — hogy ti. a jobb tárgyak  jobb életérzést, jobb pszichés közérzetet 
eredm ényeznek —, az azonban enéikül is szinte biztos, hogy az a siralmas 
közeg, amilyen a legtöbb művelődési házé, nem terem thet ku lturális  igé
nyeket, és nem szolgálhatja azt, ami elvileg az intézmény eredeti célja.

Nagyon vegyes a képek  m ennyisége is és összetétele is a művelődési 
házakban. Nagyon gyakori, főleg a falusi művelődési házaikban, hogy egyál
talán  nincs kép a falakon. A leggyakoribb, hogy ahol a mozi a művelődési 
házakban van (m árpedig ez a falvakban szinte mindig így van, de a kisebb 
városokban is gyakori), o tt az előcsarnokban ki van téve néhány filmsztár 
fotóportréja, a v itrinben  az épp aktuális filmből egy-két fotó, s olykor eset
leg néhány film plakát, poszter. Nem túl változatosak, s m eglehetősen érdek
telen hatást keltenek.

Az új művelődési intézm ények többségében hasonló képdöm ping van, 
m in t az iskolákban. Még gyerekrajzOk is láthatók a sokféle poszter, litográfia, 
reprodukció, munlkajellegű illusztrációs anyag között. A gyerekrajzóktól 
élénkebb, hitelesebb lesz a többi képanyag is. A poszterek illeszkednek a 
környezethez, hogy úgy m ondjam : korhűek. Ezekben az intézményekben 
rendszerint az irodákban festm ények is találhatók, méghozzá a többi helyi
ségben lévő képzőművészeti posztereknél, reprodukcióknál korunkhoz köze
lebb állóak. A poszterek az általános képzőművészeti ízlésszintnek megfele
lőek: posztimpresszionisták, a fiatalabbak kedvéért némi pop-artta l fűszerez
ve. Csontváry a „menő”. (Itt jegyzem meg, hogy alig egy évtizede regisztrál
tunk  képzőművészeti ku tatásainkban  egy ízlésváltási állapotot: tíz éve még 
M unkácsy volt az ízlés m utatója, de akkoriban kezdett felzárkózni mellé 
Csontváry. Az intézm ényekben e lterjed t Csontváry-poszterek sokasága és a 
M unkácsy-poszterek hiánya egyértelm űen jelzi: lezajlott az ízlésváltás.) Az 
irodákban lévő festm ények az úgynevezett „képcsarnOki” festészethez ta r
toznak. Ez csak látszólagosan pejoratív  jelző, és csak az élvonalba tartozó 
festők festm ényeihez képest szokás így használni műknitikusék körében. 
Valójában a hetvenes években feste tt „képcsarnOki” festészet valamiféle 
kultúraközvetítést, vizuális nyelv népszerűsítést jelent, a m odernizm us elfo
gadtatását apró lépésekben, szoktatást egy még szokatlan, ism eretlen for
manyelvhez.

Az új intézm ények előcsarnokaiban vagy ünnepi tereiben létható  mozai
kok, freskók, egyéb faliképek, tex til faliképek viszont >a hetvenes évek hazai 
félm odernizm usa szerint készültek, eklektikus m oderneskedő formanyelven. 
K ubisztikus-geom etrikus-szürrealisztikus m űvek ezek, esztétikai értelemben 
nem igazán értékesek, színvonalasak, szociológiailag viszont rendkívül fon
tos szerepük van a szoktatásban (a jobb művek persze jobb hatásfokkal fej
tenék k i hatásukat, de talán ezek tényleg fogyaszthatóbbak, épp vizuális en
gedményeik m iatt).
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Az óvodák és iskolák képanyaga lá ttán  az a véleményem alakult ki, hogy 
a sokféle képanyag beszerzése mögött információéhség húzódik meg, s el
helyezésük gondossága m ögött kreativitásigény rejtőzik. A rossz, elégtelen, 
elm aradott tárgyi feltételeket k ívánják feljavítani a képekkel. Ahol viszont 
egyáltalán nincs kép vagy csak form álisan van, m int például a moziszínészek 
fotói, ott a teljes beletörődésről, belenyugvásról beszélhetünk. A képek 
hiánya mindig érdektelenséget, a környezettel szembeni távolságtartást, el
idegenedést jelent. Egyébként ezt még csak aláhúzza, ha se kép, se virág 
nincs. Ha se kép, se virág: nem beszélhetünk hum anizált környezetről, az 
emberihez valahogy hozzátartozik m indkét kulturális tá rg y  jelenléte, m eg
léte.

A művelődési házak díszítése meglehetősen sematikus, sablonos és sze
gényes. A házilagos lam béria m int presztízstárgy nagyon sok he lyü tt fel
lelhető, még az egyébként elhanyagolt vagy rideg közegekben is. Valamiféle 
tévlképzert létezhet ezzel kapcsolatban vagy valami divathullám , am it nem 
ism erünk eléggé (lehet, hogy a felújított, karbantarto tt, m odernizált kocsmák 
hatása, azonban a művelődési házakban m ár nem tellett m ásra, csak ennyi
re). Elég gyakori az Ízléstelen hengerelt falfestés, többnyire geom etrikus alak
zatokkal: főként a falvakban, de nem idegen a városiák falusias ízlésétől sem. 
O lykor dísztányér, növény nélküli fali v irágtartók. Kommersz függönyök, 
még ott is vannak elsötétítő függönyök, ahol nyilvánvalóan nincs ezeknek 
semmilyen funkciójuk. A függönyök anyaga nylon, és term észetesen nagy
m intásak. Ezeken kívül néhány futószőnyeg, néhány ham utartó  és néhány 
álnépművészeti asztalterítő. Kb. ennyiből áll egy átlagos művelődési ház 
dísztárgyanyaga. Nemcsak mennyiségben, hanem minőségben, változatosság
ban is messze mögötte m aradnak a lakásokban található dísztárgyaknak. A 
lam bérián és a falfestés m intáin kívül más saját készítésű, házilagos k ivite
lű díszítőelem nincs is a művelődési intézményekben. Mivel a legtöbb he
lyen nincs szakkörök m űködtetésére alkalm as helyiség, nem is nagyon v ár
ható, hogy saját m unkáikkal díszítsék az épület belsejét.

Még leginkább az irodákban lelhető fel a díszítési szándék nyoma. Ám az 
általános dísztelenség is erős eltérést m utat még az óvodákhoz és az álta lá
nos iskolákhoz képest is. Ha rangsorolni kellene, hogy melyik ku ltu rális  in
tézményben van a legtöbb s legkevesebb dísztárgy, dísztőelem, a lam bériák 
és a falfestés ellenére is a művelődési ház kerülne a rangsor utolsó előtti 
helyére (utolsó helyre pedig az önálló épületben működő mozik), önm agában  
is sokat elmond egy ilyen rangsor a művelődési házakról, hiszen például a 
növények mennyiségét tek intve is az utolsó előtti helyre szorulna (utolsó 
helyre ugyancsak az önálló épületben lévő mozik).

Míg az óvodákban és az iskolákban a bútorok m ellett a képek, a dísz
tárgyak és a növények is domináns módon befolyásolták az intézmény belső 
összhatását, a művelődési házakban kizárólag a bútorok a szobák jellegének 
domináns meghatár izói. K ivételt a legújabb, modern művelődési házak ké
peznek és azok, amelyekben ténylegesen működő ifjúsági klub van (ez utób- 
biák falán pedig többnyire ún. „ifjúsági m ontázsfal”).

Nagyon kevés művelődési házban vannak faliújságok, s ezek között nem 
ritk a  az, amelyiken semmi sincs. Másokon idejétm últ plakát, le járt hirdetés. 
A vizuális információk irán ti érdektelenség beleolvad az egész tárgyi kör
nyezet által sugallt közönybe.
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Egyébként a művelődési házak többségéből annyira árad  a közömbös
ség, az általános érdektelenség, hogy a fotók elemzése során nemegyszer m a
gamban kerestem  a hibát, m ár-m ár a rra  gyanakodtam , az én szemeimben s 
a mi értékelő rendszerünkben van a hiba. M ár-m ár hajlam os voltam arra  
gondolni, hogy a saját elvárásaim  akarom  rákényszeríteni a valóságra. Saj
nálatos módon azonban a fotók önm agukért beszélnek, biztos dokum entu
mokként érzékeltetik  a közöny bizonyosságát.

Talán csak az önálló moziépületek között volt hasonló arányban annyi 
elm aradott, elhanyagolt, funkciótlan, m in t a művelődési házak között. A 
lehetséges ötös skálán nagyon sok művelődési intézm ényt kénytelenek vol
tunk kettesre  értékelni a funkció, az esztétikum , a tágasság, az állapot, a 
tisztaság, a korszerűség szerint. Falusi művelődési házak között pedig vol
tak olyan rem énytelen állagúak, állapotúak, hogy kénytelenek voltunk a 
legrosszabb minősítési kategóriába sorolni ezéket az intézményeket.

A művelődési házak külseje, belseje, tárgyi világa egyértelm űen sugall
ja: ezek az intézm ények nem alkalm asak funkcióik ellátására. E lm aradott
ságuk és elhanyagoltságuk m iatt pedig a rra  a következtetésre kell ju tnunk , 
hogy az intézm ények fenntartó i is tud ják , hogy nem alkalm asak valódi fu n k 
cióik betöltésére, ta lán  ezért sem törődnék velük többet, talán  ezért sem ju t 
rájuk több pénz.

Feloldásra v á r az az ellentét, ami a művelődési házakról tudható  a m ű
velődésre vonatkozóan és az, am i a realitás, a  m indennapi valóság.

A KÖNYVTARAKRÓL

Az iskolákban nagyon kevés iskolai könyvtár van (a hagyom ányokkal 
rendelkező régi iskolákban m indenütt van). Sajnos, még a hetvenes években 
épült iskolák nagy részéből is k ifelejtették . Egyébként az óvodákban is meg
lepően kevés helyen látható  könyv, nagyon kevés könyv van. Ugyanez vo
natkozik azokra a művelődési házakra is, amelyekben nincs könyvtár.

Legtöbbször egyébként a könyvtár a művelődési házon belül található. 
Városokban m ég inkább van önálló könyvtárépület, különálló könyvtár, fal
vakban m eglehetősen ritka. Az a kevés önálló falusi könyvtár pedig, ami 
egyáltalán van, nagyon elhanyagolt állapotban van.

Nincs jellegzetes könyvtárépület-típus, úgy, m int ahogy van például 
a modern lákótelepi óvodaépület-típus, ahogy van többféle jellegzetes iskola- 
épület- és művelődésiház-típus. Vannak a hetvenes években épült új, mo
dem , korszerű könyvtárak, ezek azonban építészetileg nem különböznék a 
művelődési házaktól. A legkülönfélébb épülettípusban előfordulnak városok
ban is és falvakban is könyvtárak, a leggyakoribb azonban, hogy a m űve
lődési házakban találhatók.

A könyvtárak  állapota, állaga kb. megegyezik az általános iskolákéval. 
Ami érdekes, hogy azoknak az állapota, állaga, amelyek művelődési házak
ban vannak, álta lában  lényegesen jobb, m int azé az intézm ényé, amelyben 
találhatók. G yakran a művelődési házakban nincs is más láthatóan  funkcio
náló rész, csak a könyvtár.

Magukról a könyvtárépületekről külön nincs sok m ondanivalónk, hiszen 
részben azt kellene megism ételnünk, am it az iskolákról, nagyobb részben
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pedig azt kellene megismételnünk, am it a művelődési házakról elm ondtunk. 
Különösebb információs anyag a könyvtárakról sincs az épületeiken. A nyit
va tartási idő sem mindig jól látható, könnyen meglelhető helyen van, a 
falusi könyvtáraknál elég gyakori, hogy nincs is kiírva a nyitva ta rtá s  m enet
rendje. Hasonló az udvarok és a W. C.-k állapota is, m int am it a m űve
lődési házaknál leírtunk.

A könyvtárak belseje, belső összképe általában szebb, jobb, m odernebb, 
korszerűbb, m int az épületeké, amelyben találhatók. Két lényeges különbség 
van az eddig tárgyalt intézményekéhez képest: sokkal jobb, korszerűbb, a 
könyvtárak világítása, m int bármelyik egyéb intézményé (kivéve a korsze
rűsített vagy modern étterm ekét, presszókét, m ert azóké a legjobb), és álta
lában jobb, korszerűbb, modernebb bútorok találhatók bennük. Viszonylag 
sok az olyan önálló könyvtárépület, amelyben látványos a világítás m egoldá
sa. Az olvasóasztalok fölé eresztett színes félgömbbúrák egyben díszítő és 
reprezentációs funikciókat is betöltenek. A kapható állami lám pakínálatból 
kétségtelenül ezek felelnek meg leginkább a funkciónak. Meglepő viszont, 
hogy Győr-Sopron megyében és Békés megyében egyaránt ugyanezek a szí
nes félgömblámpák találhatók a könyvtárakban, ráadásul szinte azonos meny- 
nyiségben, azonos elhelyezésben. M intha létezne külön egy m odern könyvtár- 
világítási stílus. A homogenizáció oly erős, hogy a térben egymástól megle
hetősen távol eső településeken készült fotókat nyugodtan fel lehetne cse
rélni anélkül, hogy bárki meg tudná állapítani, hogy azok m ás-m ás helyi
ségben készültek.

Em ellett a homogén modern világítású (sok színes félgömblámpa) könyv
tárbelső m ellett létezik egy ezzel ellentétes típus is, főként falvakban, és 
szerencsére jóval kevesebb számban, m int a korszerű típus: a nagyon rosszul 
világított, szegényes, funkciótlan világítású típus (rendszerint egy centrális 
elhelyezésű hagyományos gömblámpa). A leggyakoribb könyvtártípusban, a 
művelődési házakban lévőkben, a világítás meglehetősen jellegtelen, nem 
különösebben feltűnő, főként az előbbiekben lévő két szélsőséges típushoz 
viszonyítva.

A bútorok is egységesebbek a könyvtárakban, mint a többi intézm ény
ben. Lehet, hogy ez az egyértelműbb, pontosan körülhatárolhatóbb funkció 
következménye. Bútorok szerint is három  típus különíthető el, akárcsak a 
világításban. Az egyik egy szegényes, puritán , a leglényegesebb bútorokra 
korlátozódó berendezésmód: „tegnapi m odern” felfogásban készült polcrend
szer, néhány közepes „tegnapi m odern” szék, legfeljebb egy-két asztal és a 
könyvtáros kiszolgálóasztala — mindössze ennyi. Kicsit megkopott, szegényes 
benyomást keltenek, funkciótlan a világítás, a funkciónak tulajdonképp 
megfelelő, de ahhoz semmi egyéb kellemest, hasznost hozzá nem  tevő bú
torok. A m ásik a látványosan m egvilágított, tudatosan korszerűsített könyv
tárbelső-típus a hetvenes években kapható szinte legjobb, legesztétikusabb, 
legkorszerűbb bútorokkal, alacsonyabb és áttekinthetőbb polcokkal, a pol
cokhoz húzható ülőkékkel, olvasásra, pihenésre alkalmas ü lőgarnitúrákkal, 
olvasásra, írásra  alkalmas asztalokkal, nemegyszer korszerű technikai fel
szerelésekkel (fülhallgatós magnó, lemezjátszó stb.). (Egyébként ezeknek a 
civilizációs tárgyakkal viszonylag jól felszerelt könyvtárbelsőknek lá ttán  kel
lett rádöbbennünk, hogy általában milyen alacsony szintű a ku ltu rá lis  in
tézmények technikai eszközökkel való ellátottsága, hogy a telekom m unikációs
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robbanás korában jó, ha egy fekete-fehér képernyős televízió található  az 
intézményben, ritka  a diavetítő, a magnetofon és a lemezjátszó, és sehol nincs 
pl. video.) A két szélsőséges könyvtárbelső között áll a harmadik, a leggya
koribb előfordulású: az átlagos könyvtárbelső berendezésmód, ami sok vo
natkozásban hasonlít a művelődési házakéhoz, de azokénál rendezettebb, 
tisztább, karbantantottabb, funkcionálisabb: közepesen „tegnapi m odem ” és 
közepesen mai bútorokkal, sok nagym éretű polccal, kevés ülőbútorral, még 
kevesebb asztallal. Em berléptékű polcok csak a legkorszerűbb, legm oder
nebb könyvtárakban láthatók, m intha együtt já rn a  az áttekinthető, ala
csony polcok sora a korszerű, jó és sok világítótesttel. A szegényes és az 
átlagos berendezésm ódnál a plafonig érő polcok a dominánsak, a korszerű 
pölcozású könyvtárakban  viszont a plafonról a térbe  embermagasságig be
lógó lám pák és a növények.

M intha három  korszakot szimbolizálnának a könyvtárbelsők : az ötve
nes évek végét, a hatvanas évek elejét, a hatvanas évek—hetvenes évek 
fordulóját és a hetvenes évek végét. E három  időszaknak felelnek meg a 
bútortípusok, a világítási mód, a polcok m agassága, a belső összkép. Való
színű létrejö ttük is nagyjából ezeknek a korszakoknak felel meg, illetve 
ha az adott típusba tartozó később keletkezett is, azt az időszakot, állapotot 
tükrözi, am ikorra a berendezésmód jellemző volt.

Az összhatást, összbenyomást m egváltoztatja a növények, a képek m eny- 
nyisége, minősége. A könyvtárakban általában kevés növény van, jóval k e 
vesebb, m int az óvodákban és az iskolákban vagy egyéb kulturális intézm é
nyekben (pl. tanács vagy étterem , vagy templom). A szegényes berendezésű 
könyvtárbelsőkben rendszerint egyáltalán nincs se virág, se növény, csak 
az élettelen tárgyak. A közepes, átlagos, rendszerint a művelődési házakban 
található könyvtárbelsőkből ugyancsak hiányoznak a növények. Nagyon sok 
és kifejezetten reprezentációs célt szolgáló növényzet látható viszont a mo
dern, korszerű könyvtárbelsők előcsarnokaiban és kiszolgáló helyiségeiben 
egyaránt. Ezek am ellett, hogy feltűnően díszítő hatásúak, nagyon otthonos
sá teszik a belső té r hangulatát, valam iféle melegséget sugallnak. Amíg az 
óvodák növényei lá ttán  gyakran volt az az érzésünk, hogy a növények k i
zárólag presztízstárgyak, és az iskolákban is felesleges felhalmozásúaknak 
tűnt, az igazgatói irodákban pedig kifejezetten presztízs és hivatali funkció
ban lévőnek látszottak a növények, a korszerű könyvtárakban még a presz
tízsből ta rto tt nagym éretű, nagy tere t foglaló növények is azt a benyom ást 
keltették, hogy az otthonosság élm ényét k ívánják  erősíteni. Egyébként a 
hetvenes években épült korszerű könyvtárak belseje sokkal hum ánusabb, sok
kal otthonosabb, m int ak á r az ugyancsak hetvenes években épült művelő
dési házak belseje (amelyek inkább presztízs-orientáltak, m agam utatók, 
m ajdhogynem  újgazdagék módja szerint proccosak, m int emberközeliek) vagy 
az ugyan e korban ép íte tt iskolák (amik között alig-alig akad emberközeli, 
gyerékcentrikus, otthonos a berendezési mód alapján).

Ugyanakkor a könyvtárak  zöme — az alacsony szintűek, szegényesek és 
az átlagosak, jellegtelenek — a növénynélküliséggel azt is sugallja, hogy 
nincs igazán gazdájuk, nincs olyan pedagógusgárdának megfelelő könyvtá
rosgárda, m int akik az óvodát díszítik fel a növényékkel, vagy a gyenge, 
elm aradott iskolakülsőket-belsőket próbálják jobb szintre hozni legalább a 
növényekkel.
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Ugyanez vonatkozik a képekre  is. A szegényes és az átlagos könyvtáraik
ban vagy egyáltalán sem m ilyen kép nincs, vagy legfeljebb egy-két standard  
nyomait, grafika, idejétm últ plakát. Az újonnan épített, berendezett könyvtá
rakban viszont sok és jó grafika, litográfia, p lakát látható. Nemegyszer a 
képcsarnokinál m odernebb festmények is, k ifejezetten  jó színvonalúak, igé
nyesek, bármilyen furcsán hangzik, mégis azt kell m ondanunk, hogy a 
m odern lámpákkal azonos szemléletet képviselőek. Egyébként tulajdonképp 
am ennyire harm óniában van egymással bútor, polc, lám pa, festmény, tech
nikai eszköztár a hetvenes években épült könyvtárban pozitív előjellel, ugyan
ennyire harmonizáltak negatív előjellel az átlagos, jellegtelen könyvtárbelső
ben a közepes bútorok, m onstre polcok, a növénynélküliség, a jellegtelen, a 
funkcionális lám pák és az idejétm últ plakátok, semmitmondó reprodukciók, 
nyomatok.

Meglepő, hogy a poszterekből milyen kevés ju to tt a könyvtárakba, mi
közben más kulturális intézm ények (még pl. a korszerűsített étterm ek, presz- 
szók is) telítve vannak velük.

A könyvtárakban nagyon kevés az író-költő portré, összehasonlíthatat
lanul kevesebb, m int az iskolákban. Az em ber pedig azt várná, hogy főként 
irodalmi személyiségekkel, irodalm i művekben szereplőkkel találkozhat szem
be a falakon. Ehelyett leginkább könyvajánló p lakátok  és festm ényekről 'ké
szült reprodukciók lógnak a falakon vagy a nagyon kevés helyen lévő fali
újságokon. A m arxizmus klasszikusait ábrázoló nyom atokkal, fotókkal szin
tén nagyon kevés helyen találkozni (a M arx-évfordulóra készült egy meg
lehetősen sematikus, viszont nagy példányszámban kibocsátott, a M arx életét 
bem utató fotósorozatra alapuló plákát, ezeket is inkább KISZ-klubokban, 
ifjúsági klubokban s főként a pártirodákban látni, nagyon kevés ju to tt belő
lük a  könyvtárakba és a művelődési házakba).

A könyvtárak képanyaga — kivéve a hetvenes években épült korszerűe
két — nemcsak lényegesen kevesebb még a művelődési házakénál is, hanem  
elm aradottabb összetételét tekintve is, és több lépéssel hátrébb lévő vizuális 
szemléletet képviselnek, m int az iskolákban és óvodákban lévők. Falusi 
könyvtárakban még az ötvenes évekből ittragad t szocreál nyomatúikat is fel
lelni, ami a többi intézm ényben m ár nem nagyon fordul elő. A m ásik véglet: 
megjelennék a korszerű berendezésmódúakban és technikailag korszerűen fe l
szereltekben olyan nonfiguratív, szürreális képek, nyomatok, amik viszont 
más kulturális intézm ényekben ilyen számban és ennyire hangsúlyosan még 
nemigen fordulnak elő (kivéve néhány példaszerű gondossággal berendezett 
új tanácsépületet).

A szegényesen berendezett könyvtárak szinte teljesen dísztelenek, még 
a sablonos függöny, ham utartó  sincs m indenütt, szőnyeg pedig egyáltalán 
nincs. Az átlagos berendezéshez hozzátartozik az átlagos, sem m itm ondó 
függöny, szőnyeg, ham utartó , egy-két álnépművészeti terítő, és ha a könyv
tá r  a művelődési házon belül van, akkor elég gyakran a standard presztízs 
funkciójú valódi vagy állam béria (fából vagy m űanyagból, vagy fahatást 
keltő tapétából). Az új könyvtárbelsők díszítettségét a lám pabúrák határoz
zák meg, s gyakoriak a virágvázák, falitányérok, földön álló v irág tartó  is. 
Keveredik ezekben a kom m ersz töm egkultúra és az ipari form atervezés 
tárgykínálata, a presztízstárgyak a vizuálisan értékessel, a házilagosan előál
líto ttak  a tömegtermelés sorozatgyártott olcsó cikkeivel. Az ízlés bizonytalan-
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sága ezekben sokkal inkább m egm utatkozik, m int a bútorok és a lám pa
testek kiválasztásában. Míg a szegényesékben és az átlagosan berendezettek
ben kifejezetten dísztárgyhiányról beszélhetünk (a növényhiány és a kép
hiány mellett), addig a korszerűen berendezettekben egy m eginduló tárgy- 
halmozási folyam atot regisztrálhatunk, s bár egyelőre még m értékkel, de 
félő, hogy itt  is  bekövetkezhetnek olyan torzulások, m értéktelen felhalmo
zások, m int a lakásokban vagy nagyon sok városi és főként falusi óvodá
ban.

Szinte Gauss-görbeszerű megoszlást m utatnak a könyvtárak a belsejük
ről nyert összbenyomás alapján. Egy részük nagyon szűkös, meglehetősen 
funkciótlan, csúnyácska, szegényes, a környezettől negatív irányba eltérő, 
eléggé elhanyagolt, nem is tú l tiszta s meglehetősen elm aradott. Más részűk 
nagyon szép, korszerű, modern, tág terű, jól, színesen berendezett, jól fel
szerelt, gondosan megvilágított, a környezettől pozitív irányba eltérő, fel
tűnően tiszta, ápolt, jól 'és hum ánusan funkcionáló. A zöme viszont se ilyen, 
se olyan: funkcionál ugyan, de se nem tú l jól, se nem túl rosszul, se nem 
szép, se nem csúnya, tiszta ugyan, de nem feltűnően ápolt, közepesen mo
dern sok „tegnapi m odern” elemmel. De legalább van m inta, am it követni 
érdemes, s ha ez mennyiségileg még nagyon kisszámú is valam ennyihez vi
szonyítva, legalább elmondható, hogy ez az elfogadható tendencia. Hiszen 
például az iskoláknál egyáltalán nincs ilyen példa, és az átlagosan jó, modern 
színvonalú óvodák se igazán hum ánusak.

SZERZŐINKRŐL * S.

Andrássy Mária: tudományos m unkatárs, Országos Közművelődési Központ 
M űvelődéskutató Intézete

Ellinidha (Lepsényi Piroska): grafikus, M agyar Televízió

Németh János Is tv á n : közművelődési felügyelő, Rétság
S. Nagy Katalin: tudományos főm unkatáre,

Tömegkommunikációs Kutatóközpont

Varga Csaba: író, szociográfus, M agyar Írók Szövetsége
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T A N Á C S K O Z Á S
A M Ű V E L Ő D É S I O T T H O N O K R Ó L
( B u d a p e s t ,  1 9 8 5 . d e c e m b e r  16— 17.)

ELŐZETES VITAANYAG

Széles körű szakmai és társadalm i viták készítették elő az 1974-ben na
pirendre tűzött A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai című 
dokum entum ot. A közművelődési párthatározat és törvény megszületése u tán  
az elm últ évben közel hasonló helyzetelemzések u tán  került sor a közmű
velődési aktívára, am ely az eltelt tíz év eredm ényeit és megoldásra váró 
problém áit tárgyalta. Nem célunk megismételni az ott elhangzottakat; m in d 
ezeket anyagunk kiindulási pontjának tek intjük. Szükség van viszont arra, 
hogy e megfogalmazott tapasztalatokat egy sajátos szemszögből, a művelő
dési otthonok és a  lakosság közművelődési lehetőségeinek elemzése szem
pontjából behatóbb vizsgálat tárgyává tegyük, hogy a társadalm i-gazdasági- 
kulturális életben tö rtén t változások tükrében a szakma jelen helyzetéből 
kiindulva javaslatot tegyünk a következő időszak teendőire, a fejlesztés 
irányaira.

Jelen  szövegünk olyan vitaanyag, am it a szakm a és a szakmát fontos
nak tartók  széles nyilvánosságának szánunk. Szeretnénk, ha a következők
ben írottakhoz (azzal egyetértve vagy annak ellentm ondva, azt árnyalva 
vagy kiegészítve) minél több kolléga szólna hozzá úgy, hogy leírt hozzászó
lását a konferencia idejére megjelentetve, megoldási javaslatokban gazdag 
kiadványhoz jussunk. K érünk m indenkit, hogy szakmai felelőssége teljes 
tudatában olvassa a továbbiakat, ekként szóljon hozzá közös ügyünkhöz. A 
december 9—10-re tervezett szakmai tanácskozásra elsősorban azok kapnak 
meghívást, akik megfogalmazott vélem ényükkel segítségünkre lesznek. Így 
éppúgy várjuk  az egyéni írásos véleményeket, m int a Magyar Népművelők 
Egyesülete által szervezett csoportos viták összegző anyagait.

1. A művelődési otthon célja, feladata. A Pedagógiai lexikonban ol
vasható meghatározás szerint „A művelődési otthon olyan helyi közm űve
lődési intézm ény, am elyben a helyben lakók (dolgozók) művelődéssel, ny il
vánossággal, társas együttléttel kapcsolatos óhaja és öntevékenysége az ezt 
biztosító feltételrendszerrel találkozik”.

E meghatározás szerin t az intézménynek m inden adottságával: felsze
relésével, anyagi javaival és szakembereivel a lakosság rendelkezésére kell 
állnia, következésképp program ozását és tevékenységét nem valamiféle köz
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ponti terv, elvárás, nem helyi, az igazgatástól vagy akár a népművelőktől 
való program adás befolyásolja, hanem  egyedül és kizárólag a helyben lakók 
érdeke, érdeklődése, óhaja, akarata.

2. M agyarázatként és kiegészítésként elm ondhatjuk, hogy valam ennyi 
kulturális intézm ény feladata az, hogy az emberek mielőbb és minél alapo
sabban fel- és m egism erjék készségeiket, képességeiket, hogy fejlesszék azo
kat, s így önmegvalósításuk a lehető legteljesebb legyen, hogy az őket kö
rülvevő szűkebb és tágabb világot megismerjék, abban eligazodjanak és 
alakítsák, hogy megismerjék és együttm űködő partnerként elfogadják a 
másik em bert, hogy életform ájuk, világnézetük, ismereteik napi szinten is 
korszerű és változó-fejlődő legyen. A sok és különféle kulturális és töm egtá
jékoztató intézm ény, szervezet és rendszer mind a maga jellemző és speci
fikus m ódján szervezi-végzi e célból a m unkáját, a művelődési otthon sem 
kivétel ez alól. Csakhogy míg az előbbiek (színházak, mozik, könyvtárak, 
múzeumok, töm egtájékoztatás stb.) működésébe-műiködtetésébe, tartalm aikba, 
program ozásukba igénybe vevő jük, használójuk közvetlen módon nem  szól
hat bele, s az egyén csupán a rendszerek által nyú jto tt kínálat határain és 
keretein belül élhet lehetőségeivel, a művelődési otthonban m egvalósítható a 
fenti definícióban m eghatározott önprogramozás. A helyi művelődési otthon 
így lesz az egyének és az önként szerveződött csoportok aktív, alkotó te
vékenységének színhelye; az egyén önmegvalósítását inform ációkkal, vala
m int alkotókészségének felébresztésével és fejlesztésével biztosítja. A h a 
sonló adottságokkal rendelkezők, az azonos érdeklődésűek, a megegyező ér- 
dekűek önkéntes csoportszerveződését — szakemberek, eszközök, anyagi tá
mogatás és intézm ényi h á tté r biztosításával — elősegíti. Vonzáskörzete köz
életének szín tereként (és részben szervezőjeként) az em berek között nyílt, 
dem okratikus viszonylatokat terem t. Helyi volta mindezek m ellett abban is 
kifejeződik, hogy tevékenysége és aján la ta  az adott vonzáskörzet gazdasági, 
termelési, társadalm i és életm ódform ájához kapcsolódik. Folyam atos m unká
já t az ebből adódó problémák m egoldása érdekében végzi úgy, hogy a tudo
mányok és m űvészetek eredm ényeit — alkalm azásuk érdekében — elsajátít
ta tja. Tevékenységével ind ítta tást ad  m ás fokozatú és jellegű k u ltu rá lis  in
tézményekben szervezett művelődési alkalm ak és folyam atok igénybevé
telére, egyidejűleg azonban ott, ahol a m ás jellegű kulturális intézmények 
tevékenysége hiányzik, számukra — hiánypótlásként — helyet biztosít.

3. Jól tu d ju k , hogy a fenti szöveg ideális helyzetre és ideális intézm ény
re szól, hogy m indez még nem általános, illetőleg hogy az ilyen logikájú te
vékenység csak a szakmai kísérletezésben évtizedes eredm ényt elértekre, il
letve azon nagyobb intézm ényekre vonatkozik, amelyek anyagi és személyi 
ellátottságuknál fogva új minőséget jelentenek az elmúlt évék művelődési 
otthoni gyakorlatában. Mégis, ha jövőt szánunk m agunknak, szakm ánknak, 
a közösségi m űvelődésnek, nem adhatjuk  alább. A művelődési otthonok jövő
jéről szólva, nem  a ma nehezen működő, anyagi, személyi, állag- és beren
dezésbeli hiányossággal küszködő intézm ényeket kell elképzelnünk, nem ezek 
alapján kell megfogalmazni szakmai koncepciónkat. Oj besorolási rendel
kezést kell m egjelentetni, am elyet követően bizonyos m inimális m űködés
beli feltételek és tevékenységbeli m inim um ok ala tt nem nevezhető az intéz-
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m eny művelődési otthonnak. Egyidejűleg meg kell jelentetni azt a m ini
mális teljesítm ény-követelm ényrendszert is, am elyet ugyancsak évek óta 
megfogalmazott a szaíkma. Belátható időn belül m eg kell oldani a m anapság 
érzékelhető szakem berhiányt, javítani kell a népm űvelők élet- és m unkakörül
ményeit, tovább kell fejleszteni a nyomokban m ár bevezetett érdekeltségi 
rendszert, illetőleg meg kell oldani az intézm ények, a közösen művelődni 
akarók gazdasági gondjait, anyagi tám ogatását. A továbbiakban ezek szerint 
tek in tjük  át tennivalóinkat.

4. A „művelődéshez való jog” alkotm ánybeli tétel művelődési otthonok
ban is való tárgyiasulása alapján ezen intézm ényt (szervezeti egységét, te
lephelyét) valamennyi lakott helyen meg kell alakítanunk. A „közművelő
dés fejlesztése állami feladat” deklarációjából pedig egyenesen következik, 
hogy a létrehozás feladata a helyi tanácsoké. Ez természetesen nem azt je
lenti, hogy a helyi tanács építse, finanszírozza mindezt, hiszen a közös vagy 
akár pusztán csak vállalati, termelőszövetkezeti m űködtetés ugyancsak kívá
natos, hanem hogy az intézmények léte a helyi igazgatási szerv felelőssége. 
Lépjünk tovább: nemcsak léte, hanem működőképességének biztosítása is. 
Üj'ból m ondjuk: nem sajá t erőből, hanem koordinációból, a közös fenntartás 
gazdasági-tartalm i előnyeire építve. E közös teherviselés azonban nem csök
kenti a helyi tanácsoknak az intézmény létében (vagy nem létében), illetve 
működőképességének biztosításában (biztosíttatásában) viselt elsődleges fele
lősségét.

Nem kergetünk illúziókat: középtávon irreális annak felvetése, hogy a 
művelődéshez való állam polgári jog gyakorlásához minden helységben olyan 
intézm ény álljon az állam polgár rendelkezésére, am elyet joggal nevezhetünk 
művelődési otthonnak. Azt viszont az egyik oldalon megköveteli a szakmai, 
de a társadalm i érdek is, hogy az az intézmény, amelyik működési feltétel 
híján nem tudja teljesíteni a szükséges tevékenységet, ne neveztessék annak 
(hazug ábrándokba ringatván a társadalm at és feltétel nélkül felelőssé téve 
az egész szakmát); a m ásik oldalon viszont ki kell m ondanunk, hogy az ál
lam polgárnak (ha kívánja) joga van kulturális-közéleti cselekvéséhez olyan 
terepre, ahol a jogával élhet (legfeljebb ez a té r  nem nyer művelődési o tt
honi elnevezést, besorolást). Ezt az aktivitást (legalább minimális szinten) a 
helyi tanácsnak és szervezeteknek anyagilag is tám ogatnia kell.

A fentiek alapján — az im már em lített — álláspontunk az, hogy újra 
kell fogalmazni a művelődési otthonokról szóló besorolási rendeletet, illetőleg 
fe lü l kell vizsgálni az intézm ények besorolását (többek között a későbbiekben 
felsorolandó berendezés- és felszerelésbeli m inim um -követelm ényekre való 
tekintettel is). A közösségi művelődés intézm ényrendszerébe tartozónak érez
zük természetesen azokat a lakossági öntevékenység által létrehozott és m ű
ködtetett intézm ényeket is, amelyek az utóbbi évek fejlődésének eredményei, 
s e rendszerbe tartozónak gondoljuk a szervezeti összevonások révén létre
jö tt különböző nevű, de a felnőttek közösségi m űvelődését szervező intézm é
nyi egységeket, jogilag azonban nem tek in tjük  ezeket művelődési otthonok
nak. Azt sem tartju k  lényegesnek, hogy m űködésük körében hogyan nevezik 
a művelődési otthon kategóriába besorolható intézm ényeket a helyi sajátos
ságok, a hangulati kívánalm ak alapján (közösségi házak, faluházak stb.).
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5. Êpületbeni, berendezési, felszerelési fe lté telkén t általánosan fogalmaz
va valam ennyi, a közösségben tö rténő  aiktív művelődést szolgáló épületről 
(épületrésztől) megkövetelendő, hogy

— térrendszere, berendezése, szakmai felszerelése a besorolástól függően 
változó m inim um -tevékenységeket kiszolgálja, azokat lehetővé tegye;

— nyitva ta rtá si ideje a la tt kellően fű tö tt és célszerűen világ íto tt legyen;
— épülete, helyiségei k a rb an tartv a  és gondozva, berendezése ép, felsze

relése m űködőképes legyen;
— alapterületének és helyiségei egészének szakmai használatban kell 

lennie. Ennek m egítélésekor a szervezeti-működési szabályzatban le írt helyi
ségleltár az irányadó;

— az épület funkcionálisan m egfeleljen, a helyiségek többcélúan hasz
nálhatók legyenek. Ebben az esetben rendelkeznie kell az ezt lehetővé tevő
— beépített, ille tve mobil — technikákkal is;

— felszerelési m inim um ként valam ennyi — helyi feladatot ellátó — 
művelődési o tthon és szervezetileg hozzácsatolt telephely rendelkezzék bi
zonyos eszközökkel.

Megjegyezzük, hogy a Népművelési Intézet művelődési otthon osztálya 
(a megyei művelődési központ igazgatók közreműködésével) tételes jegyzékei 
készített évekkel ezelőtt a fentiekről szólván. Úgy gondoljuk azonban, hogy 
nem lenne haszontalan az, ha a hozzászólások ezen eszközminimumok ra is 
kiterjednének. Természetesen más követelm ényt tám aszt egy nem  régen épí
te tt (rekonstruált) városi intézm ény, amely a vonzáskörzetre vonatkozóan 
területi feladattal bír, s más eszköz- és berendezési m inimumot kell megha
tározni a szűk vonzáskör szám ára, am elynek m unkáját a közeli vonzásköri 
központban ép ített központ típusú intézm ény egészíti ki.

6. Az előzőekben leírt, m inden lakott helyre kiterjedő intézm ényi ellá
tottságot úgy kell elképzelni, hogy az a külterületi lakott helyeken, az ap
rófalvakban, illetve a lakótelepeken (1000 lakosonként) m inim álisan 60 m2 
(klubszerű használattal 40 főnyi befogadóképességű) közösségi helyiséget je
lentsen. Ezek berendezését is m inim ális követelm ényekhez kell szabni.

A körzetközpontokban helyiségm inim um ként a több célra (pódiumelő- 
adásokra, film vetítésre, táncos rendezvényekre, gyűlésekre, lakodalom ra, kü
lönféle ünnepekre, sporttevékenységekre, m űhelyekre, am atőrcsoportok pró
báira stb. egyaránt alkalmas nagyterem  és a csatlakozó (akár mobil) szín
pad alapkövetelmény. Ha beépíte tt fény- és hangtechnikája nincs, rendel
keznie kell csatlakozóhelyekkel. A terem  színpad nélküli alap terü lete  a 
150 m2-t (előadás során a 200 fős befogadóképességet) érje el.

A körzetközpontok intézm énye 5000 főnyi helyi és vonzáskörzeti lakos
ságszám alatt m inim álisan három  m űhellyel (laborral) rendelkezzék; 5000 fő
nél nagyobb lélekszám esetében 1000 lakosonként plusz egy m űhely (labor)
— akár intézm ényen kívüli telepítése — kívánatos.

A berendezési-felszerelési m inim um ok ugyancsak m eghatározandók. Egy
idejűleg megjegyezzük, hogy az ennél nagyobb települések épület-, helyiség
és berendezés- (felszerelés-) igénye az adott ellátottság szerint egyedileg ha
tározandó meg, az azonban m egengedhetetlen, hogy a fenti, a kisebb tele
pülésekre előírt m inim um ot ne é rje  el.
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7. Az intézmények m űködési követelm ényeit az alábbiak szerint ösz- 
szegezhetjük.

A művelődési otthon korábban m egfogalmazott funkciója és működési 
logikája eredményeképp

— befogadja, illetve közvetíti más szervek ku ltu rális  szolgáltatását,
— helyet ad más szervek rendezvényeinek, illetőleg
— közegészségügyi, közszolgálati alkalm aknak,
— tevékenységét, illetőleg más szervek kulturális szolgáltatását épüle

tén  kívül is szervezheti,
— am ennyiben területi (körzeti, város környéki, megyei) feladattal is 

megbízott az intézmény, tevékenységi körének és szolgáltatásainak a szer
vezeti-működési szabályzatában m eghatározott te rü le tre  is ki kell terjednie.

A fent körü lírt tevékenységet m egvalósítandó valam ennyi művelődési 
otthonnak a vonatkozó rendelkezések szerint, illetőleg működési szabályza
tában rögzített nyitva ta rtá sa  a la tt biztosítania kell

— eszközeinek és felszerelési tárgyainak szabad, egyéni és csoportos 
használatát,

— a helyben lakók kötetlen találkozásának, eszmecseréjének, szórakozá
sának lehetőségét,

— a településrészről, településről, illetve a tágabb  környékről (megye) 
való közéleti és ku lturális  informálódás állandó szervezését.

A fentiek megvalósítása érdekében az intézm ény információkat, Okta
tóanyagokat gyűjt, rendszerez és bocsát közre, szerszámokat és segédbe
rendezéseket biztosít, gondoskodik azok állag- és tulajdonvédelm éről.

Nyitva tartási ideje a la tt működési keretet biztosít
— a helyi társadalm i igény és döntés szerint á ltala szervezett m űked

velő csoportok (klubok, szakkörök, am atőrcsoportok, közhasznú tanfolyam ok) 
számára, illetőleg

— valam ennyi olyan (művelődő jelleggel is bíró) együttlétnek, am it 
m inim álisan tíz helybenlakó igényel.

Nyitva tartási ideje a la tt a helyi problém ákra válaszadó ism eretterjesztő 
tevékenységet szervez, valam int alkalm anként szórakoztató rendezvényeket 
tart.

Alapvető kívánalom, hogy a helyi művelődési otthon a szakmai tevé
kenységével

— kötődjék a helyi közélethez, terem tse meg az ehhez szükséges in fo r
mációcserét, vagy működjön közre abban,

— igazodjon a helyi gazdasági egységekhez, segítse azok term elését, szol
gálja igényeit,

— foglalkozzék a hátrányos vagy különös élethelyzetben levőkkel (gye
sen levők, gyermekek, fiatalok, pályaválasztás előtt állók, nyugdíjasok stb.),

— gondozza a  töm eges hobbitevékenységeket,
— vegyen részt a helyi társadalm i-gazdasági-történelm i-m űvészeti ha

gyományok feltárásában, megőrzésében,
— segítse a vonzáskörében alakult, az intézm énytől független művelődési 

célú, tartalm ú egyesületek tevékenységét.

8. Mint ahogy em lítettük m ár a művelődési otthonok céljának és fe lada
tának  meghatározásakor, az itt m inim um feltételként ír t  teljesítm énybeli kö-
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vetelm ény megfelelő személyi és anyagi ellátottságú, megfelelő fizikális ke
retek és egyéb feltételeik között m űködő művelődési otthonaink esetében ma 
is gyakorlat. S b ár tudjuk, hogy viszonylag régi (1977-es) adatok alapján fo
galmazódtak az alábbiak, mégis úgy hisszük, hogy a fenti kívánalom  az in
tézmények többsége számára elérendő cél, ugyanis az ország művelődési ott
honainak

— egynegyede gyenge feltételek m ellett, gyenge teljesítm ényt nyújtott,
— egyharm ada gyenge feltételei ellenére közepesen dolgozott,
— egyötöde közepes feltételdkkel közepes tedjesítmónyszintet m utatott,
— egytizede közepes feltételekkel jól m űködött,
— mindössze egyhuszad (5%) feltételrendszere és teljesítm énye volt 

egyaránt jónak mondható. (Andrássy Mária: A művelődési otthonok. A dott
ságok, lehetőségek, eredmények a hetvenes években. M űvelődéskutató Inté
zet, Bp. 1985. 190 p.)

A fenti arány  bizonyosan m ódosult az elm últ évek intézm ényépítései 
kapcsán, de valam ennyien tud juk  az azóta is folyamatos telephelyesítési- 
centralizációs folyam atot is, am ely az előbbi ellenére negatív irányban befo
lyásolja a helyzetet.

9. Az intézm ények gazdasági helyzetéről is sokféle megközelítésben be
szélhetünk; függ ez a városi vagy falusi lététől, a fenntartó  tanács anyagi 
erejétől (de az intézm ények tevékenysége irán ti elkötelezettségétől is!), az 
adott intézm ény állapotától, felszereltségétől stb. Á ltalában elm ondhatjuk 
azonban, hogy a m agyar művelődési otthonok anyagi ereje egyre csökken, 
egyre inkább kiszolgáltatottabbak az olyan rendezvényeknek, amelyek be
vételt terem tenek még akkor is, ha azok m űvelődéspolitikai céljainkat nem 
segítik. A kisebb, egyszemélyes intézm ények anyagilag teljesen kiszolgálta
tottak, s a pár éve szervezett pénzügyi integrációk is felem ásan (nem a ren
delet szándékai szerint) szolgálják azdkat. A 118-aáként közism ertté vált, a 
művelődési otthonok gazdálkodását segíteni akaró új rendelkezés csak néhány 
nagyobb, anyagilag is erős intézm ény esetében vált-válik alkalm azhatóvá, a 
többség (elsősorban tőkehiány m iatt) nem  tud vele mit kezdeni, illetve a 
felügyeleti szervek sem szorgalmazzák alkalm azását. Javasla tunk  az, hogy 
az intézmény költségvetésében a fenntartónak biztosítania kell az intézm ény  
fűtés-, energiaköltségét, a népm űvelő, ille tve kisegítő segédm unkás bérét, 
legalább egy a k tív  művelődési csoport vezetőjének a tiszteletdíját és a leg
fontosabb állami ünnepek m egrendezésének költségeit. A legkiválóbb intéz
mények tapasztalatainak  elemzésével tovább kell folytatni a népművelők 
egyéni érdekeltségének általános (és kötelezően végrehajtandó) bevezetését.

10. A népm űvelők helyzetén is változtatni kell. Az intézm ények kevesebb 
m int egytizedében találjuk a főhivatású népművelők közel felét, a házak 
42%-ában nincs teljes m unkaidőben dolgozó népművelő, és 15% -ában van 
kettő vagy ennél több. A m agúkban dolgozó népművelők helyzete rem ényte
lenül nehéz, de főleg más jellegű m unkát kíván, m int a több népm űvelőt 
foglalkoztató nagyobb intézményekben. Érdem es lenne szót ejteni arról, hogy 
ezékben az esetekben hogyan írható  körül egy optimális népművelői fel
adatkör, mi az, ami nem képezi részét, m ert lakossági öntevékenységként
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oldható és oldandó meg vagy/és segéderő (takarító stb.) felvételével. A másik 
póluson, a több m unkatársat foglalkoztató intézményeikben a m unkakörök 
felosztása, azok elnevezése pontosan tükrözi a szakmaii m unka ellentm on
dásos voltát. Hol nevelési terület, hol funkció, hol korosztály képezi a m un
kakörök felosztásának alapját. Egy intézm ényen belül többféle m unkafel
osztási koncepció keveredik sok átfedéssel, felesleges ismétlésekkel, zavart 
keltve a kifelé irányuló m unkában is, ugyanakkor gyakran elfedve a vég
zett és végzettséggel nem rendelkező m unkatársakban rejlő, racionálisabb, 
szakértelm en alapuló m unkamegosztás lehetőségét. Az így kialakult helyzet 
jav ítására — úgy gondoljuk — nem lehet egységes receptet adni. V árjuk 
viszont a véleményeket arról, hogy milyen elvek alapján rendezhető ez a 
helyzet.

11. E kérdéskörnél kell felvetnünk a népm üv előképzés helyzetét is. 
Elemzés tárgyává kell tenni a képzés hatékonyságát, azt, hogy a m ár ki
alakult képzési rendszerek m ire készítenek fel, ez hogyan felel meg a mai 
és holnapi követelményeknek, van-e a szakm ára struk turáló  hatásuk. Fon
tosnak ta rtju k  azt is, hogy a népművelő m inek a hatására és m ilyen érté
keket közvetít. A tanácskozás idejére a Népművelési Intézet m ár ku tatási 
eredm énnyel rendelkezik m ajd e kérdésről.

Idekívánkozik annak megfogalmazása is, hogy tudom ásul kell vennünk: 
az intézm ényekben még hosszú távon szükség van szakképzetlen m unkaerő
re (mivel nincs más). M inden energiát a rra  kell fordítani, hogy ők is meg
szerezhessék a munkavégzéshez szükséges ismeretek m inim um át a középszin
tű  népművelőképzés kiterjesztésével vagy akár a folyamatos továbbképzé
sek keretei között.

12. Egyidejűleg szükségesnek ta rtju k  éppen a népm űvelő szakma és 
folyamatos felnőtté válása, a szakmai ism eretek felhalmozódása, illetőleg 
a gyakorlatban dolgozók eredm ényei gyarapodtán azt, hogy sűrűsödjék és a 
jelenleginél szigorúbb rendbe álljon a továbbképzés folyam atos rendszere. 
Nyilván több szinten (képzettség, szakképzettség vagy teljes képzetlenség, 
illetve a m unkahely jellege szerint csoportosítva) kell szervezni ezt a ké
sőbbiekben úgy, hogy abban jeles helyet kapjon az önképzés, illetve az eddig 
felhalmozott ismeret és a gyakorlati eljárásmódok leírt, tananyagszerü rög
zítése. Szükséges, hogy gyorsabban terjedjenek a szakma eredményei, hiszen 
a tájékozott és felkészült szakember a tevékenység kulcsa.

13. A megyei művelődési központokban — különösen az utóbbi évtized
ben — egyre több olyan szakem ber dolgozik, akik m unkájának eredm énye 
túlnő a megyehatáron, s tevékenysége az adott témában, szakágban regionális, 
sőt országos hatású, érdekeltségű. A nagy intézményekben felhalmozott szak
mai ism eret és cselekvőkészség, a viszonylag erős anyagi há tté r és az im m ár 
m egalapozott szakmai tekintély egyaránt azt szorgalmazza, hogy ism ételten 
tekintsük át a megyei művelődési központok és a Népművelési Intézet há
lózati szerepét, munkamegosztását, ezzel párhuzam osan jelöljük ki az egyes 
szakágakban létrejö tt regionális vagy országos szerepkörű szakmai bázisok 
(szakmai házak) szerepét és kapcsolódásukat a hálózathoz. Szükséges a k u ta 
tási, képzési, módszertani, hálózat- és információ-szervező, szakigazgatási dön-
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tés-előkészítő funikciák rendezése, fejlesztése, a tevékenységfejlesztésre orien
tált központi intézm ényi funkció kialakítása, hogy m intaterem téssel s azok 
közreadásával befolyásolni tud juk  a szakma jövőjét.

14. A különböző vizsgálatok (pl. az MNE élet- és m unkakörülm ényeket 
feltáró kutatása) szerint a művelődési otthonok függetlenített dolgozói alkot
ják a leghátrányosabb helyzetben lévő értelmiségi réteget. A művelődési 
otthonokhoz általában  nem tartozik szolgálati lakás, sok a bejáró, ingázó 
népművelő. A népm űvelőknek semmilyen kedvezm ény nem jár. Az alacsony 
bérezés nemcsak életm ódbeli hátrány , de a tevékenység presztízsének befo
ly á so lja  is. A bérezés a hálózati piram ist követi, és alapvetően az életkor s 
a beosztás függvénye. Mindez további presztízsrontást vált ki, amely vissza
hat a szakmai m unka színvonalára, s az ördögi körből többek között e szín- 
vonaltalanság m iatt sincs kilépés, hiszen az intézm ények anyagi helyzete, 
állaga, az o tt végzendő m unka gyakran segédm unkás jellege, a felügyelő 
szakértelem hiánya elriasztja a képzettebbeket, s így a helyi fenntartó, ha 
m űködtetni ak arja  intézm ényét, csak szakképzetlent alkalm azhat stb. Az in
tézményekben kibontakoztatni k ívánt folyam atok alapfeltétele a stabil nép
művelő, illetve népm űvelői gárda. Az alapfeltételt semmisíti meg az a tény, 
hogy a népm űvelők fluktuációja szinte követhetetlenné vált. Az általános 
baj m ellett fel kell figyelnünk arra  is, hogy éppen néhány jól funkcionáló 
intézmény népm űvelője, illetve népművelői gárdája  stabilitásával is k itű 
nik.

A művelődési otthonok jelen és jövőbeni célja, feladata az intézm ényi 
hiányok pótlása, a meglevő intézmények alkalm assá tétele a berendezési
felszerelési és a tevékenységbeli m inim um ok alap ján  való új besorolás, a nép
művelők képzésének, továbbképzésének, élet- és m unkakörülm ényeinek a 
kor igényei szerint való megoldása — m ind-m ind olyan kérdés, amely kö
zös vélemény m egfogalm azására vár. Jelen  szövegünkben sum m ázottakat 
sok szakmai tanulm ány, cikk, in terjú  és egyéb h íradás árnyalja, em ellett va
lam ennyiünknek a sa já t bőrén érzett tapasztalatai vannak. Mindez azonban 
— ha össze is függ egyéb társadalm i kérdésekkel — tulajdonképpen szakmai 
belügy. Mind ez idáig nem  esett szó az intézm ények és a helyi társadalom  
kapcsolatáról, amely kérdéskörben az alábbiakat m ondhatjuk.

15. A művelődési otthon sem statikus, sem monofunkciós intézménynek 
nem tekinthető. M int a helyi közösségek, a helyi társadalom  intézménye te
vékenységének form áit, ta rta lm ait és m ódszereit — m int em lítettük, az 
összes többi ku lturális intézm énytől eltérően — meghatározó módon és m ér
tékben saját közegétől kap(hat)ja. Az intézm ény funkciójának ekként történő 
értelmezése és realizálása a nyitottság  elvének érvényesülését jelenti. Hiszen 
a művelődési otthon azáltal, hogy folyam atosan (és fokozottan) nyitott kör
nyezete artikulálódó vagy látens igényei, szükségletei, érdekei iránt — úgy, 
hogy ezek döntően befolyásolják az intézm ényi szakmai s tru k tú rá t és mecha
nizmusokat —, egyszersmind innovatív (permanens) művelődési intézmény.

A nyitottság azt is jelenti, hogy a művelődési otthon működésében a 
szakmaiságnak erőteljesebb tevékenység-m eghatározó elemmé kell válnia, 
mint a tanácsi, szakigazgatási irányításnak. A művelődési otthon csak akkor
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lehet dem okratikus intézmény, ha állami intézményből társadalm i intéz
m énnyé válik. Ennek a váltásnak az a lényege, hogy a tevékenységek célja 
társadalm ilag határozódik meg (egy adott szakmai — helyi intézm ényi, nép- 
művelői-közösségfejlesztői — szinten), és a realizáláshoz az állam (is) hozzá
járu l amellett, hogy felügyeletet, ellenőrzést is ellát.

Mindez nem jelenti azt, hogy a létező és működőképes tevékenységfor
m ákat elhagyjuk, lecseréljük. Nem ezek helyett, hanem ezek m ellett keresi 
megvalósulási form áit az előzőekben leírt működési logika, melynek tartalom -, 
forma-, módszer- és tevékenységvonatkozása egyaránt lehet. így  válhat a 
m unka részévé a verbális tevékenységek m ellett a manuális tevékenységek 
bővítése; az iskolaszerű (tanító, képző, művelő) formák mellett a kötetlen, 
spontán, önszervező közösségi (társas) tevékenységformák feltételeinek ki
alakítása; az általában folyó ism eretterjesztés m ellett az aktuális és szük
séglet-kielégítő ism eretnyújtás és információ; a propaganda és szervezés mel
lett a közéleti (helyi és praktikus) inform ációk; betanfolyamozás, beszakkö- 
rözés helyett a tevékenységekbe történő bekapcsolódás fokozatainak m egte
rem tése; a megszerzett ism eretek intézményen belüli gyakorlásának, fejlesz
tésének biztosítása ; az önképzés, önművelés, önnevelés igényéhez a szük
séges sokféle feltétel nyújtása és ezek folyamatos gyarapítása.

Fontos követelmény az így értelm ezett intézményműködés szám ára, hogy 
a kialakuló csoportokba, közösségekbe, társaságokba bárki bárm ikor bekap
csolódhasson. Akár „kívülről” érkezik, akár egy másik intézményi csoport
ból. Az intézményi nyitottság így a demokratizmus, a tolerancia, a környe
zethez való alkalmazkodás, a nyilvánosság, a közéletiség, a perm anencia, a 
fokozatosság, a humanizmus és a  közösségiség fogalmával és tevékenységé
vel írható körül legjellegzetesebben.

Mindezek érvényesítése következtében jöhet csak létre az ado tt telepü
lésen egy helyi értékű (szakmai érvényességét ettől és ebben kapó) intéz
mény. Olyan, amelyre az ott élő embereknek, azok többségének élete kife
jezett vagy látens céljaihoz szüksége van. Intézm ényeink fejlődő (pl. a tá r
sadalmi vezetőségekkel kezdett) dem okratikus irányítást is e szempontból 
kell felülvizsgálni, m int ahogy mindezeket a (szak)felügyelet vizsgálódásainak 
alapvető szempontjává kell tenni.

Jelen szöveg előkészítéseként a Népművelési Intézet m unkatársaiból és 
jeles közművelődési szakemberekből alakult m unkabizottságok különböző 
anyagokat készítettek. Az így készített anyagok v itája után olyan dokum en
tum ot fogalmaztunk, amelyet a megyei művelődési központ igazgatók v ita t
tak meg. Megjegyzéseiket is tartalm azza jelenlegi vitaanyagunk, am ely ezen 
form ájában közös véleménynek tekinthető.

Budapest, 1985. május 17.
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RÉSZLETEK A HOZZÁSZÓLÁSOKBÓL
Dr. Balipap Ferenc

a dom bóvári Városi Művelődési K özpont és K önyvtár igazgatója

. . .  K orszakhatárhoz értünk . Ennek okai sokfélék. Például észre kell ven
nünk, hogy míg az 1945 u tán i M agyarországon a politikai pártok, felekeze
tek, szakszervezetek, korábbi társadalm i művelődési mozgalmak törekvései 
helyébe új, szocialista irányultságú művelődési s tru k tú rá t és m echanizmu
sokat keresők között olyan kiváló személyiségek vittek m eghatározó szere
pet, m int Veres Péter, Illyés Gyula, K eresztury Dezső, Erdei Ferenc, O rtu- 
tay  Gyula stb., úgy a közművelődés mai problém áival viaSkodók közt ott 
van egy m inden eddiginél szakmaibb, nap jainkban  „nagykorúsodó”, főhi
vatású népművelőkből álló szakembernemzedék. A kultúra ügyeiben sok 
egyébtől is mind differenciáltabbak az erőviszonyok és az érdekviszonyok 
Az azonban bizonyos, hogy a művelődési otthonokkal kapcsolatos kérdéseket 
m a m ár nem az íróknak  és m ás m űvészeknek kell felvetniük — nem is tu d 
ják  ezt ma m ár ők a legilletékesebbekként m egtenni. „Papok, polgárok, ka
tonák u tá n . . . ”, azaz írók és művészek, m ajd művelődéspolitikusok, h ivatal
nokok, közigazgatási szakem berek főhatósága u tán  most kerülne-kerülhetne  
a nép m űvelésének (még inkább: művelődésének!) ügye az első ízben fel- 
növekedett népm űvelő-szakértők illetékessége alá. A tét, aminek most el kell 
dőlnie, valójában ez!

Egy 1985-ben m egrendezett művelődési o tthoni tanácskozáson elsősorban 
tehát az erre vonatkozó kérdéseket kell feltenni. Közte az ilyenekre keressük 
az időszerű választ:

— Köteles vagy nem  köteles az állam k u ltú rá t szolgáltatni az embe
reknek (a társadalom nak) ott, ahol azok laknak? Van-e ebben kötelező, 
teljesítendő (norm ativálható), tehát társadalm ilag igazságosnak tekinthető 
m érték?

— Vagy: csak a vezetékes kultúrát, a központosított, valam ilyen köz
pontból szétárasztott k u ltú rá t favorizálja az állam  — ami az ortodox és vo
lun tarista  népművelés koncepciójának felel meg —, vagy pedig az élő, közös
ségi, az emberi kapcsolatok és viszonyok napi praxisában létező és ható va
lóságos kultúrát, azaz a közművelődést is? (A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, 
hogy a közművelődés fogalma, tarta lm a, pártha tároza ta  és joga m eghirde- 
tése-m egalkotása u tán  az állam nem tisztázta — nem tudta tisztázni? —, 
hogy mi az 6 feladata, így leginkább a  népm űvelés — korszerűtlenné minő
síte tt — szerepkörébe igyekszik visszahúzódni.)

— Vagy: egyre fontosabb volna tudnunk a választ arra, hogy van-e 
független  szakmai ta rta lm a a népművelőnek — vagy ő csak viszonyai, meg
határozottságai (a tőle függetlenül létezők) függőségi hálójában vergődve 
létezik?

E kérdések sokfelé tágíthatok. Fontos fölvetni szakmánk nagykorúvá 
válásának küszöbén viszont, hogy mi, népm űvelők kinek  a válaszát keres
sük? K inek  a problém áit keressük? Mi van ránk  bízva? Minek kellene ránk 
bízva lennie? M iért vagyunk (miért lehetünk) m i felelősek?

Rá kell v ilágítanunk a bennünket irányítók struk turális és funkcionális 
zavaraira. Azaz: legalább az állam osított közművelődés legismertebb ellent
m ondásaira. Mint a mi szakmai és működési zavaraink eredendő okára.
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. . .  A differenciálást legalább három  különböző helyzetben lévő intéz

ményi rétegünkre el kell végezni. Ezek a következők:
1. A  létproblémákkal küszködő in tézm ények körére érvényes, életm en

tő és generálozó, az intézm ényi létm inim um -norm atívákat előteremtő prog
ramot kell kidolgozni. (Ehhez kellenek a fenntartók  számára kötelezően be
tartandó  intézményi norm atívák — kb. a hazai települések 20—30%-ában.)

2. A  szocialista közművelődés intézm ényi létm inim um aival még, illetve 
már rendelkező művelődési otthonok részére a m űködés és a teljesítm ény  — 
a helyi értékű intézmény, a helyi közösségek szolgálatának megfelelés — 
fe ltételeit kell kialakítani (azaz a korszintű felté teleket kell m egterem teni az 
adott helyen élő és dolgozó népesség m indennapi és ünnepi, közösségi, társas, 
közéleti és kulturális tevékenységéhez — az erre  való hivatkozással az em
berek tő l m unkájuk u tán  államilag elvont pénzek igazságos felhasználásá
val! —, kb. településeink 50—60%-ának volna szüksége ilyen tarta lm ú m ű
velődési otthoni fejlesztésre).

3. S végezetül a főkén t városi és nagyközségi intézm ények esetében ve t
hetők fe l csupán a művelődési otthoni tevékenység minőségi követelm ényei 
(módszertani, tartalm i, szervezeti, irányítási, integrációs, innovációs stb. vo
natkozásban egyaránt).

A népművelők m int a m agyar értelmiség legkülönösebb helyzetben lévő 
rétege számára ia legkülönlegesebb érdekvédelm i és érdekérvényesítési fó ru 
m ok  létrehozását ta rtju k  elodázhatatlannak. Enélkül a közösség- és tá rsa 
dalomfejlesztő szakmai attitűd  kialakulásának nincsenek meg a népművelő 
személyében biztosítható garanciái.

. . .  A Pedagógiai lexikonban szereplő helyett ajánlom  az értelmezést és 
a jelentést nagyban pontosító következő megfogalmazást: a művelődési o tt
hon olyan helyi közművelődési intézmény, am elyet azért kell létrehoznia, fe l
szerelnie és m űködtetnie a helyi tanácsnak, hogy benne a helyben lakók 
(dolgozók) művelődéssel, nyilvánossággal, társas együttléttel kapcsolatos óha
ja és öntevékenysége az ezt biztosító feltételrendszerrel találkozhasson . . .

Bauer Ferenc—Barna Sándorné
a nádudvari A dy Endre Művelődési Központ igazgatója— igazgatóhelyettese

A  művelődési otthon célja, feladata m eghatározással egyetértünk. Ta
pasztalataink szerint azonban belátható időn belül nem lehet számítani arra , 
hogy a városok, községek lakói a Pedagógiai lexikonban lévő meghatározás 
elvárásainak megfeleljenek, még abban az esetben sem, ha a feltételrendszer 
teljes egészében megterem tődik az intézmények oldaláról.

A demokráciával való élés a közéleti ak tiv itás olyan fokú felerősödése, 
hogy a művelődési otthonok m indenfajta program ozás nélkül működjenek, 
csak táv latokban  képzelhető el. A mostani viszonyók között az eredményes 
m űködés elengedhetetlen feltétele a „szervező” népm űvelő megléte és a po
tenciális igények felmérésével program kínálat, illetve egyes területeken az 
elvárhatóan szükséges igény felkeltése. Természetesen tartalm asabb m unka 
valósítható meg az önművelődési igények jelentkezése esetén, de tapaszta
latunk szerint ez jelenleg még arányában kevesebb.
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. . . .  Indokoltnak ta rtjuk , hogy csak olyan épületen legyen a művelődési 
otthon felirat, am i úgy külső, m int belső megjelenésében megfelel ennek a 
célnalk; az épület, berendezés m inim um -feltételeinek m eghatározásával is 
egyetértünk. A művelődési otthon elnevezés m indenütt azonos feltételeket 
takarjon! Tapasztaltuk, hogy ahol erős gazdasági egység van, előnyös — 
úgy a tarta lm i m unkában, m int a feltételek biztosításában —, ha bevonják 
az intézm ény működtetésébe.

. . .Szerintünk m ár öt fő érdeklődő esetén lehetőséget kellene adni egy- 
egy tevékenység megindításához.

Kevésnek ta rtju k , hogy az intézm ények minimális költségvetése a fűtés, 
világítás, bérköltségeken túl csak egy aktív  művelődési csoport vezetőjének 
tiszteletdíját tartalm azza.

Ezt attól kellene függővé tenni, hogy hány olyan aktív csoport van, ame
lyik nem tud bevételre szert tenni, és a tagoktól sem szedhető ezért a közös 
tevékenységért pénz. Az ilyen „m inim um -költségvetés” azt feltételezi, hogy 
nyereséggel zárul minden rendezvény, am ire anyagi ráfordítás van. Ehhez a 
feltételezéshez irreálisak a mai tiszteletdíjak. Olyan helyárakat kellene szab
ni, am it a jelenlegi lakossági jövedelm ek nem mindenhol tesznek lehetővé. 
Pl. erkölcstelennek tartjuk , hogy egy művész felvehet egy előadóestért 4000 
forin tot is.

Ha a lákossági programozással értünk  egyet és elutasítjuk a felülről jö
vő program ozást, akkor a költségvetéseket is ehhez kell igazítani, és fel kell 
oldani a m erev gazdálkodási szabályokat is. A jelenlegi rendeletek mellett, 
beleértve a 118-ast is, hiú ábránd m arad ez az egész elképzelés.

. . .  A képzéssel kapcsolatban alapvetőnek tartjuk , hogy m inden népm ű
velőnek legyen valam ilyen felsőfokú képzettsége. A szakképzetleneknek biz
tosítani kell, hogy megszerezzenek valam ilyen felsőfokú végzettséget.

A továbbképzési rendszer kiépítésével egyetértünk. Jónak  ta rtju k  az 
irányíto tt önm űvelő formát, javasoljuk ennek a bevezetését.

Jónak ta rtju k  a Népművelési Intézet és a megyei művelődési központok 
hálózati szerepénék felülvizsgálatát.

A szakmai házak létrehozása sok lehetőséget jelentene egy-egy terület 
m ódszertani m unkájában . . .

Benkő Benedek
a tatabányai Puskin Művelődési Központ igazgatója

■ ..  Intézm ényeink zöme nem felel meg a minimális szintnek sem, mivel 
m egalakításuk-építésük idején „más szelek fújdogáltak”. Nagyon fontosnak 
ítélem egy olyan, a mai kor követelm ényeit tükröző etalon felállítását, mely 
az építtető-m űködtető tanácsok, szervezetek számára is kötelező jelleggel 
bír, m ert így elkerülhetőnék érzem azokat a gondokat, m elyék egy új in
tézmény építésénél ma is rendszeresen előfordulnak. (Szakmai és kiszolgáló 
helyiségek, m obilitás lehetősége, célszerű és jól használható berendezés és 
korszerű felszerelés stb.) Ezen túl anom ália az, hogy az új intézm ények ter- 
vezése-építése idején a m ajdan abban dolgozók vélem ényét nem kérik  ki, pe
dig ők tudják-tudhaitják, hogy m ilyen tevékenységet kívánnak abban az épü
letben folytatni, és ezt netalán a lakóközösség igényeinek, tapasztalataik  bir
tokában tud ják  m eghatározni!
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Nagyon természetes és jogos az az elvárás, hogy a „művelődési otthon 
alapterületének és helyiségei egészének szakmai használatban kell len n i”. Ez 
a jelen helyzetben nem érvényes, m ert ha egy településen valam ilyen szer
vezetnek helyet keresnek, akkor az a művelődési otthonban kap helyet. Az
után, hogy ez az intézményi m unkának m ennyire gátja, azzal m ár senki 
sem törődik.

. . .  Ha azt tartjuk  célnak, hogy a művelődési otthonok m unkáját első
sorban a helyben lakók, a használók igényei szabják meg, akkor ez elfogad
ható abban az esetben, ha értően szólnak és értően mondanak vélem ényt. 
(Ez az értés nem „szakmai” értést jelent, hanem azt, hogy megfogalmazásaik 
pontosak legyenek, az elvárások a valós és ne a vélt igényeket tükrözzék. Ez 
a dolog nagyban összefügg a társadalm i demokratizmus, a m indennapi politi
zálás kérdéseivel.)

Az is igaz legyen, hogy olyan kérdésekbe ne szóljanak bele se a hasz
nálók, se a felettes szervek, amihez д е т  értenek.

. . .  Az is lényeges, hogy a fenntartó-irányító  az intézménnyel szemben 
tám asztott követelményeit, elvárásait az objektív helyzet ism eretében te 
gye meg, és rövid, közép- és hosszú távon, akár évről évre egyeztessen, 
módosítson.

Személyi feltételek — nem hiszem, hogy szükség van hosszú távon 
„szakképzetlen” m unkaerőre! Ellenkezőleg, olyan szakképzettségű m unka
erőre van szükség, amelyik az adott terü le ten  képes tenni, és ez lehet, hogy 
nem népművelő, hanem mérnök, közgazdász, óvónő, programozó stb. (Pl. a 
szervezőnek sem kell feltétlenül diploma.)

A közművelődésben való munkavégzés nem nyolcórás elfoglaltság, ez
zel szemben az itt dolgozók helyzete egyáltalán nem rózsás. Még azok a ked
vezmények sem juttathatók, melyek más, közeli pályákon m egvannak. Pél
dául túlóradíj, lakáshoz jutás esélyei. Olyan szociális viszonyokra van szük
ség, m elyben a népművelők igazán a szakmával tudnak foglalkozni, nem  
pedig egyéb úton próbálják egzisztenciális helyzetüket javítani. (K isvállal
kozások, másod- és mellékállások stb.) A szakma presztízse — hány m űve
lődési osztályvezető van népművelő végzettséggel?

. ..  Állami intézm ény—társadalm i intézmény, olyan önálló intézm ény, 
amelyik önállóságával élni is tud, és ez az önállóság nemcsak deklarált, h a 
nem valós, önállóság a döntésben, önállóság a felelősségben, önállóság a 
számolásban és beleszólásban, a helyi társadalm i viszonyokban való jelen lé t
ben. A különböző — az intézm ényt érintő — döntések ne az intézm ények 
háta mögött, hanem velük együtt történjenek.

Egy dologról feltétlenül szót kell ejteni még, és ez a gazdasági-műszaki 
ellátó szervezetek létrejötte, működésük tapasztalatai. Ugyanis itt a teljes 
gazdasággal ellentétes mozgás figyelhető meg, am ikor a gazdaság — a m am - 
mutoégek életképtelenségét, mozgásának nehézségét felismerve — egy lebon
tási folyam atot indított meg, melyben a kisebb szervezetek jobban képesek 
prosperálni, akkor a közművelődés terén megkezdődik az összevonás. Most 
nem kisebb — egy-két személyes — intézmények összevonásáról szólok, mely 
érthető és jó megoldás, hanem a kialakult, megfelelő nagyságú hálózatok gaz
dasági integrálásáról. Ügy érzem, ebben a kérdésben az önállóság feladásá
nak lehetősége fennáll, a közoktatás „gameszei” m ár sok negatív tapaszta
latot hoztak. A közművelődés területén  is vannak ilyen negatív tapasztala-
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tok, melyek leíród tak  (pl. a Népművelésben), és mégis: ez a folyam at meg
állíthatatlannak látszik. Pedig nem jó, nem  jó az egyes intézményeknek, 
nem jó a gam eszgazdának sem. Ne ad ják  fel az intézményi ö n á lló ság o t!...

B ihariné Asbóth Emőke
a csurgói Művelődési Kösrpont igazgatója

A 4. ponthoz: „ . . . a z  intézmények léte  a helyi igazgatási szerv felelős
sége”. Van intézm ény egy településen vagy nincs, vagy van, de nem mű
ködik, nem m űködtetik  — mindez a helyi tanácsok egyik feladata. O tt, ahol 
van intézm ény (bár a művelődési otthoni követelményeknek nem éppen 
megfelelő), de nem  működik, viszont m egalakul egy közművelődési egyesü
let közösen h iányo lt és igényelt közösségi, közművelődési hiányaik pótlásá
ra — ennek tám ogatása hasonlóan tanácsi feladatnak kellene lennie. Kevés 
ilyen egyesületről beszélhetünk m a még, de mi a jövőre tervezünk. Társa
dalm asítást k ív án u n k , hát ahol ez m agától megszerveződik, azt tervezik 
megvalósítani, am i a tényleges igényük, o tt a helyi tanácsok segítsék szak
emberekkel, nem  tiszteletdíjas csoportvezető vagy ügyintéző kinevezésével— 
élükre állításával, hanem  egy-egy problém a megoldásával, eszközökkel, anya
gi támogatással, de nem a működő intézm ény átadásával vagy használhatá- 
sával. Ott, ahol ilyen egyesület m űködik, de a művelődési otthon áll, ott a 
művelődési o tthonra  szánt költségvetést engedélyezzék felhasználni az egye
sületnek m indaddig, amíg nem biztosított m inden tekintetben a művelődési 
otthoni tevékenység beindulása.

..  . Term észetesen . . .  nem általánosítható, de minél kisebb a település, 
annál szegényesebb a művelődési otthon. A jövő tervezésénél anyagi fede
zetet kell ahhoz biztosítani, hogy a közösségi művelődési otthonok a kisebb 
házakban esztétikus berendezéssel, k u ltu rá lt környezettel és nem csupán 
„működőképes” felszereléssel, hanem a m odern, fejlett technikával fogad
hassák az ott élőket. Legyenek teljesen hasonlatosak a városi intézm ények
hez, csak annyival különbözzenek, hogy kisebb a ház, kevesebb a felsze
relés, de m inőségben ne szakadékokat tapasztaljunk.

. . .  A fenn tartó i tám ogatás annyi legyen, am ennyi az alapvető kívánalom 
hoz szükséges, a működési bevétel ennek csak kiegészítője lehet. Ahol a 
működési bevétel magas, ott a tevékenységek szélesítését oldják meg.

. . .  A 2. ponthoz. Tapasztalatszerzés. A szakképzetlen, de egyszemélyes 
házba kerülő népm űvelőt az alkalmazó tanács kü ld je  el egy hónapra egy jól 
működő intézm énybe, ahol a „betan ításra” vállalkozó népművelő ellátja inst
rukciókkal. A vállalkozókat a megyei tanácsok művelődési osztályai gyűjtsék 
össze, a cím listákat küldjék meg a tanácsoknak  saját megyéjükben. A küldő 
tanácsok biztosítsanak a tanító  népm űvelőnek egy bizonyos tiszteletdíjat, a 
küldött népm űvelőnek pedig fizessék a rendes havi bérét. E lehetőség ki
dolgozását a m egyei művelődési központok vállalják fel.

Hasonló tapasztalatszerzésre a szakképzett, de kezdő népm űvelőket is 
lehetne küldeni, de ehhez címlistát m ár országos szinten kellene biztosítani. 
I tt  is meg kellene fizetni a tanító népm űvelőt. Ez esetekben rövidebb idő is 
elegendő volna.

A 15. ponthoz. Településismeret. Fontosnak tartom , hogy minden népm ű
velőnek legyen egy településtérképe. A helyi tanácson kell kérni egy telepü-
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léstérképet, melyen m inden utcát, épületet feltüntettek. A tanácstagoktól 
kérni kell utcai címjegyzéket. Közben rá  kell kérdezni az ott adódó problé
m ákra, jellegzetességekre, különlegességekre (mindezt rögzíteni későbbi fel
használás cé ljá ra). . .

Czakó Jánosné
a Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója

Az összehívandó szakmai tanácskozásnak fontos célja, hogy megfogal
mazza a szakma oldaláról a művelődési otthonok célját, fe ladatát m int alap
kérdést, ha tetszik: kiindulópontját a további feladatoknak, részkérdéseknek. 
E kérdésben föltétlenül figyelemmel kell lenni a jelenlegi pozitív gyakorlat
ra is az elméleti megfontolások mellett. K iindulásként nem hivatkozhatunk 
axióm aként a Pedagógiai lexikon definíciójára, s nem abszolutizálhatjuk az 
ebből esetleg leírtak szerint értelmezhető gyakorlatot, m iszerint „egyedül és 
kizárólag a helyben lakók érdeke, érdeklődése, óhaja, akarata” szerint kell 
programozni az intézményt, a fenntartó  szerv pedig csak a „fizetésre” (in
tézm ényfenntartás anyagi kérdései) szorítkozzon.

A „hatalom ” helyi szerveinek kom petenciáját a vitaanyag m ásu tt is ta 
gadja (lásd 15. pont), am ikor is a „szakm aiság” erősítését a tanácsi szakigaz
gatással szembeállítva, annak ellenében véli megoldhatónak. Lényegében az
1. pontban definiált intézményi modell elérésének hogyanját a művelődési 
otthonoknak állami intézményből társadalm i intézménnyé válásában jelöli 
meg. Lehetséges, hogy a szocialista társadalm i önigazgatás kiteljesedésével a 
művelődési otthonok is társadalm i intézm énnyé válnak. Ennek azonban most 
és a leírt módon való fölvetése nem időszerű.

A mai társadalom  dem okratizmusa, a lakosság kulturális érdeklődése, 
igénye nem oly m értékű, hogy ennek realitása lenne. Ennél sokkal sürge
tőbb és korábban orvosolandó kérdések sokaságából kell válogatni. A helyi 
tanács népképviseleti szerv, következésképp a kultúrával kapcsolatos társa
dalmi igény, közvélemény közvetítésére is jogosult. A tanáosi szakigazgatás 
a választott testület döntéseinek végrehajtója, a testülettel szemben, ellené
ben nem intézkedhet. De fogalm azhatnám  úgy is, hogy ha tagadjuk  a helyi 
tanács kom petenciáját a kulturális igények megfogalmazásában, akkor a 
„tevékenységek célja társadalm ilag határozódik meg”-kitétel mi módon való
sul meg a gyakorlatban? Ki, mi képviseli azt a „társadalm at”, am i m egha
tározza a művelődési otthoni tevékenységet?

A tanácsok szakapparátusát szakmai hozzá nem értőnek nyilvánítani 
csakúgy minden alapot nélkülöző megfogalmazás, m int ahogy ennek az el
lenkezőjét állítani vagy legalábbis sugallni a művelődési otthonok szakap
parátusa egészéről.

Javaslatom  :
1. A művelődési otthonok céljáról, feladatáról, létesítésének helyéről 

szóló gondolatokat egy pontba kellene összefoglalni (azaz az 1., 15., illetve a
4. pont idevágó gondolatait összevonni).

2. Mint az előbbiekben kifejtettem : nem  értek egyet a „legyenek a mű
velődési otthonok állami intézmény helyett társadalm i intézm ények” prog
ram m al m int a dem okratikus intézménnyé válás egyetlen lehetséges útjával.
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3. Véleményem szerint a művelődési otthoninak elsődlegesen a közösségi 
élethez, művelődéshez, társas élethez, társadalm i nyilvánossághoz kell lehe
tőséget, feltételt terem teni. Az intézm ény tevékenységét a helyi társadalm i- 
politikai igényekhez, helyi adottságokhoz, a lakosság kulturális szükségletei
hez, érdeklődéséhez, é let- és m unkakörülm ényeihez alkalmazkodva, sőt ki
indulásként ezekre alapozva kell (kellene) alakítani. Valahogy úgy, m int 
ahogyan ezt a v itaanyag 2. pontjában kifejti.

4. A jelen pozitív művelődési otthoni gyakorlata megerősíti bennem azt 
a meggyőződést is, hogy nincs szükség új m űködési modellre. Tudniillik a 
jól működő intézm ények gyakorlata igazolja, hogy a művelődési otthoni m un
kában kikristályosodott form ákkal, a helyi szükségletekre figyelve, alapozva, 
igen jó hatásfokkal lehet dolgozni. A rosszul vagy alig-alig működő intéz
m ények túlnyomó többsége általában mostoha tárgyi, személyi, épületbeli, 
anyagi feltételekkel küzd. Rossz, eredm énytelen m unkájuk nem a művelő
dési otthonok jelenlegi működési modelljének hibás voltát bizonyítja.

5. Meggyőződésem és tapasztalatom , hogy a mai művelődési otthoni gya
korlat lényegesen több dem okratikus vonást tartalm az, m int azt a vitaanyag 
összeállítói sugalm azták. A „betanfolyam ozás”, „beszakkörözés” m a sem lé
tezik: a lakosság érdeklődésével, igényével nem  találkozó formák érdekte
lenség következtében m egbuknak. A tevékenységi kör szélesítése, a külön
böző fokozatok m egterem tése egyes formákon belül az intézm ények vagy 
az adott település szem élyi-tárgyi-anyagi lehetőségei m iatt realizálhatatlanok, 
csakúgy, m int az önképzés sokféle feltételének, lehetőségének m egterem 
tése.

6. Célszerűnek ta rtan ám  összegezni az intézm ényhálózat működési körül
m ényei jav ítására vonatkozó javaslatokat. Ezek közül különösen fontosnak 
érzem az intézm ények besorolásának felülvizsgálatát, a megmaradó, működő 
intézmények gazdasági helyzetének jav ítását — beleértve az ott dolgozókét 
is —, az intézm ények folyam atos rekonstrukcióját.

Gondoskodni kell arról, hogy azokon a településeken, ahol a művelődési 
otthon m int intézm ény megszűnik, a közösségi művelődés m int tevékeny
ség folytatódjék.

Csonka Miklós
a győri H eszky Erzsébet Üti Általános Iskola és Közművelődési Egység

népm űvelője

. . .  1. K iindulópontként elemezzük vázlatosan egy művelődési intézmény 
tevékenységét !

Egy művelődési ház elsőrendű és -rangú tevékenységét m indenképpen az 
alapellátást nyújtó, azt biztosító gyakorlati és elm életi m unka adja. Ezeket 
törvényekben, rendeletekben és különféle határozatokban dokum entálták, 
ezért nem is kívánom  idézni.

Megítélésem szerin t ezek olyan általános és táv lati célok, melyek egy
form án érvényesek m inden művelődési egységre. Gyakorlati nyelvre való 
lefordításuk jelenti a feladatokat, melyeket végre kell hajtani, s melyek egy
ú tta l elvárásök is.

A felügyeleti, fenn tartó  szervek ezeket vizsgálják, ezek mérését dolgoz
ták  ki. A m unkát a feladat és végrehajtás egységében nézik (vagyis az ope-
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ra tiv  rész ellenőrzését h a jtják  végre), és nem a célokhoz való közelítést. 
Ennek megfelelően hoznak döntést vagy szankcióról (sajnos ez a gyakoribb), 
vagy elismerésről. Ezért is érzem nagyon igaznak a Mozgó Világ 1985/7-es 
számában „Be(le)menjünk-e a ny ito tt házba?” című kerekasztal-beszélgetés 
egyik m egállapítását: „az irányításnak  ki kell vonulnia eddigi állásaiból. Ki 
kell vonulni az operatív irányításból m indhárom  szinten. Jó lenne, ha az 
ágazatilag felelős minisztérium  is egyszerre többet és kevesebbet vállalna. 
Többet a minőség biztosításában, kevesebbet az operatív beavatkozás tek in
tetében.”

Tapasztalatom  szerint a nagyon beszabályozott, az ellenőrzés által meg
szigorított rendszer nem engedhet m eg m agának semmilyen rugalm asságot. 
A rendszer m inden tag ja  törekszik az elvárásoknak megfelelni. M indettől 
együttesen érzem úgy, hogy a m űvelődés általánosságokban mozog, m ert ha 
ezen túllépne, akkor felborítaná a statikusságot, teh á t a tevékenység első és 
ez ideig legnagyobb szerkezeti elem ére jellemző, hogy — bár célként fogal
mazódik meg a dolgozók tevékeny közreműködésével történő m unka — ez 
a rendszer adottságaiból eredően nem  valósítható meg a k ívánt m értékben.

Mi a helyzet a népművelő oldaláról?
A vázolt kettősség m unkájában  is érzékelhető. Egyik oldalon az elvá

rásoknak kell eleget tennie, ugyanakkor szám talanszor bebizonyosodott, hogy 
az így szerveződő tevékenység kudarcba fullad, am iről — végül is ő — 
nem  tehet.

Másfelől gazdaságosságra kényszerítik, de az em lített alaptevékenység 
nem  lehet nyereséges. Ezzel aztán  a kör be is záru lt: a változtatás egyetlen 
lehetséges iránya az „em berközpontú közművelődés” felé fordulás. (Ennek 
m ibenlétéről később szólok.) Más m egközelítésben úgy is fogalm azhatok, hogy 
az alaptevékenység kényszerpályára tereli a m űvelődést, a népm űvelőt. Ez a 
kényszerpálya pedig „magas” — „hagyom ányos”—, a központilag értéknek 
tek in te tt ku ltú ra  adására és közvetítésére inspirál.

2. N apjainkban kibontakozóban van  egy másik tendencia is, am ely az 
eddig elhangzottak kom penzációjaként jö tt létre. Keletkezését a nyolcvanas 
évek első felére tehetjük.

Ezt a tevékenységet úgy tudnám  elnevezni, m int az alaptevékenység 
egyes elemeit felerősítő, egy m űvelődési intézm ény profilját, specializáltsá
gát biztosító tevékenységet.. .

3. Az elosztás hiányosságaiból fakadóan m aradnak ellátatlan  helyek. Így 
tehá t ismét egyfajta kényszer szüli az intézm ények harm adik tevékenységi 
területét. Ez a helyi, regionális, szükségletekből fakadó, hiánypótló, szolgál
tató  jelleg. Amennyiben egy intézm ény úgy kezeli magát, hogy az nem  a 
„m agas” ku ltú ra  fellegvára, hanem  egy közösségi hely — olyan, am ilyen 
feltételekkel —, a „valóságos élet egyfajta központja”, akkor értelem sze
rűen tud megvalósítani egy em ber-, közösségcentrikus művelődést. Ehhez 
m eg kell ism erni az embereket, viszonyaikat, érdekeiket fel kell deríten i, ha 
úgy tetszik: azonos hullám hosszra kell kerülni velük. Az azonosság ilyen
form án m egm utatja, hogy m unkánk során mely emberi, egyéni, közösségi 
feladatokat kell elvégeznünk — m ásként fogalm azva: milyen segítséget tu 
dunk mi adni úgy, hogy ne éljünk egyszerre a művelődés kényszerítő  ere
jével.

M ire gondolok?
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Hol kell segítenünk az ügyekben való eligazodásban, mely egyéni ügyek 
emelkednek közösségi szintűvé (egyéni érdek—közérdek) stb. A m indennapi 
élet gondjainak m egoldásában az intézm énynek fel 'kell lépni tehát egyfajta 
szolgáltató jelleggel (pl. gyermekmegőrzés), m ert olyan a környezet, m ert 
kulturális in frastru k tu rá lis , szolgáltatási h iány t kell pótolnia. Vagyis: „Az 
em bereket abban  kell segítenünk, am it ők akarnak .” (Balipap Ferenc.)

Nézeteim szerin t egy ilyen azonosság m egterem tése u tán  lehet partner 
egy település, egy adott közösség és a közművelés . . .

Ezzel e lju ta ttam  kiinduló kérdésem  megválaszolásához. Az új és m ás
fa jta  közművelődés kulcsszavaként a d ifferenciált jelzőt használom. Ugyan
is az emberek differenciált érdekeiből következik, hogy szükségleteik, igé
nyeik is d ifferenciáltak. Ehhez a művelődés semmiképpen sem nyúlhat sta
tikus eszközökkel, csak szintén differenciáltan.

A három  tevékenységi szint közül az utolsó kettőt tartom  megfelelő
nek arra, hogy ezt a rugalm asságot követni tud ja, és a ku ltúra dem okratiz
musa csak ezen a két szinten valósulhat m eg igazán. Ha úgy tetszik: az 
alaptevékenység „m agas” és „hagyományos” értelem ben kezelt ku ltú ra á t
adása m ellett k in ő tte  m agát az alaptevékenység egyes elemeit kidomborító, 
valam int egyfajta szolgáltató tevékenység — a „m indennapi” kultúra. Ta
pasztalatom szerint a társadalm i-gazdasági életben lejátszódó folyam atok az 
utóbbi dom inanciájának kedveznek, az előbbi rovására. Ezzel nem  a célokat 
tagadom, csupán azok újragondolását kellene elvégezni egy magasabb minő
ség érdekében. Csak így válhat megítélésem szerint a művelődési intézmény 
nemcsak a társadalom , hanem  sokkal inikább a helyi társadalom  és nyilvá
nosság központjává. (Varga Tamás) .. .

Elek Sándorné
a debereceni Kölcsey Ferenc M egyei-Városi Művelődési Központ 

és Ifjúsági Ház társadalmi vezetőségének elnöke

Már az első pontnál meg kell állni, m ert m ást várnak a művelődési o tt
honoktól a fenntartók , s m ást a lakosság. Pontosabban mit?

A fenn tartók  azt várják , hogy a népm űvelők program ot adjanak, olyan 
programot, am elyik összhangban áll a szocialista állam, a szakma, a politika 
célkitűzéseivel, s ehhez biztosítsák a kellő érdeklődést, lakossági részvételt, 
továbbá hogy ez ne is kerüljön sokba, sőt: hozzon is a konyhára egy kis jö
vedelmet.

A lakosság — a legjobb esetben, hogy ju ttassák  hasznos ismeretekhez, 
élményekhez, vagy szórakoztassák és lehetőleg olcsón vagy ingyen, m iután 
így is nehéz a megélhetés. Vagy nem vár semmit, csak azt, hogy hagyják 
békén.

Feloldhatatlannak tűnő ellentmondás.
Van-e már olyan kísérleti intézm ény  az országban, legalább három : egy 

Budapesten, egy középvárosban s egy kisközségben, ahol kizárólag a lakos
ság, a dolgozók program ozzák az intézm ényt? Ahol egyének vagy kiscso
portok előállhatnak kívánságaikkal (az önmegvalósítás jegyében), amikhez 
az intézmény biztosítja a feltételeket? Persze az intézményt igénybe vevők 
is leteszik a m aguk hozzájárulását (tagsági d íjat, használati díjat, anyagkölt
séget stb.). Ez lenne az igazi! M ert a 2. pontban megfogalmazott „M agyará-
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zat és kiegészítés” abszolút m értékben elfogadható, helyes és támogatandó. 
De míg nem m űködik kizárólag ebben a szellem ben legalább egy intézmény, 
addig ez csak ideális kitaláció, utópia. Vagyis, lé tre  kell hozni egy ilyen 
házat. Kerül, am ibe kerül. Ha m ár van ilyen, azt meg kell ism ertetni szerte 
hazánkban.

M indenesetre ne csapjuk be m agunkat! Ahol a jó népművelői gárda 
programozza az intézm ényt úgy, hogy az a lakosság legszélesebb rétegeinek 
tetszésével találkozik, vagyis kitűnően m űködik, e rre  ne fogjuk rá, hogy azt 
a lakosság programozza. Természetesen ezeknek is m egvan a létjogosultsá
guk.

Vagyis két úton szerveződhet jól m űködő, rendeltetésszerűen  funkcionáló 
művelődési otthon. Vagy lentről, az igényekből kiindulva, vagy szakképzett 
népművelők á lta l megszervezve, az igényekhez alkalmazkodva. Harm adik ú t 
nem lehetséges.

M indenáron nem  lehet fenntartani s m űvelődési otthonnak nevezni olyan 
intézményt, amelyikből vagy az egyik, vagy a másik, esetleg m indkét té 
nyező hiányzik. Amelyikben nincs szakképzett népművelő, nincsenek meg a 
tárgyi feltételek, sem a lakossági igények, amelyek csak vegetálnak, s ame
lyek csak a rra  „jók”, hogy megkérdőjelezzék az ilyen rendeltetésű intézmé
nyek létjogosultságát. Vagyis ezeket nagyon körültekintően, de kíméletlenül 
meg kell szüntetni!

S jelenjék m eg sürgősen az a m inim ális teljesítm énykövetelm ény-rend
szer, amihez lehet s kell igazodni. . .

Ne kapjon működési engedélyt olyan intézm ény, am elyiknél az alapvető 
pénzügyi feltételeiket költségvetés nem biztosítja. (Fűtés-világitás-takarítás, 
karbantartás, berendezés norm a szerinti költségeit, a személyzet bérét, a 
működő csoportok vezetőinek tiszteletdíját s  a legfontosabb állami ünnepék 
rendezési költségeit.) Ezek közül is hangsúlyoznám  a karbantartási, állag
megóvási kereteket, mivel a gyakorlat azt m utatja , hogy ennek hiányában 
leromlik, sőt lezüllik néhány év alatt a legszebb intézm ény is. Ehhez a nor
m atívákat gondosan ki kell m unkálni s elő kell í r n i . . .

Az kell hogy meghatározza a tanácskozás fő m ondanivalóját, hogy a 
művelődési otthonok miben különböznek m inden más közművelődési intéz
ménytől — a nyitottságban, dem okratizm usban, a környezethez való alkal
mazkodásban, a toleranciában stb. (Ebben rejlik  az intézm ények m űködé
sének m inden buktatója is.) . . .

Girasek Károly
a rétsági Asztalos János M űvelődési Központ igazgatója

. . .  Egyre inkább azt tapasztalom, hogy m unkánk oly m értékben gazda
godott, vált különfélévé, hogy minden településen, m inden intézm énytípus
ban más és m ás követelményt állít a szakem ber elé. Kérdés, hogyan tud en
nek az igénynek a képzés megfelelni.

Sokféle iskolában végzett, különféle helyeken dolgozó népm űvelőt isme
rek. Ügy látom, hogy a jól dolgozó kollégák nem attól jó szakemberek csu
pán, hogy m ilyen iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy felsőfokú végzettség nélkül lehet m a a közművelődésben koncep
ciózus, a tényleges társadalm i folyam atokra épülő közművelődési tevékeny-
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séget fo lytatn i. Sőt, a képzésnek egyre szélesebbnek és sokoldalúbbnak k e l
lene lennie.

S mii a valóság? Aligha m ondhatjuk , hogy ma M agyarországon m egnyug
tató a felsőfokú népművelőképzés. A tanítóképző speciális kollégiuma aligha 
m ondható annak  — különösen azért, m ert az itt végzett em berek többre 
akarják  végzettségűiket használni, m in t am ire való —, az egyetem eken pe
dig m egszűnt a  népművelés m in t főszak. S a tanítóképzőben végzett em be
rek nagy része nem  kerül a közm űvelődés intézményeibe, m ert a pedagógus- 
pálya ma jobb körülm ényeket kínál. Hasonló a helyzet a tanárképző főis
kolákon végző, nem  nagy számú tan ár—népművelés szakos hallgatóval is . . .

S mégis úgy látom, hogy a jó  elm életi alapot adó felsőfokú intézm ények 
sem tudnak  kész szakem bereket képezni, akik diplom ájuk birtokában a m ű
velődés m inden területén, rövid gyakorlati idő után, teljes értékű m unkát 
tudnának végezni. Szokás m ondani, hogy az egyetem, a főiskola nem ad ele
gendő gyakorla ti ismeretet. Ez bizony igaz, de nem hiszem, hogy ezért a 
felsőoktatás lenne a felelős. (Azért m ár inkább, hogy sok intézm ény végzett 
hallgatója nem  rendefflkezik elegendő társadalom ism erettel, em berism erettel 
s hovatovább m unkánk végzéséhez elengedhetetlen önism erettel sem.)

Én úgy látom , hogy a közművelődési tevékenység sajátja, hogy a gya
korlatban szerzett konkrét tapasz ta la t nélkül itt nem lehet teljes értékű  
szakem berről beszélni. S ha ez így van, meg kell találni a m ódját, hogy a 
gyakorlat az oktatási anyag szerves része lehessen.

Azt hiszem, két úton együttesen lehet továbblépni.
M indkét megoldás alapja, hogy készüljön egy követelm ényrendszer. T a r

talmazza, hogy m elyek azok az ism eretek, készségek, am elyek elengedhetet
lenül szükségesek a közművelődés egyes területeinek gyakorlásához. Egyes 
területeinek, m ert az előzőek a lap ján  úgy gondolom, legalább 5—10 ilyen 
szakterület létezhez, de olyan k iképzett népművelő, aki m inden helyen egy
form án érti a dolgát, aligha. Ez m a m ár nem is lehetséges, főiskoláink m égis 
egy egységes szakként tan ítják  a  népm űvelést. S mivel ez egyszerre tú l sok 
és túl kevés, a végzett em ber ism erete  nem  lesz igazán kidolgozott. A m in
denből egy kicsit elmélete sehol sem ad speciális ism eretrendszert.

M egoldásnak azt látom, hogy a képzés a lap já t képező „törzsanyag” m el
le tt valam ilyen gyakorlati szak terü let m élyebb tanulm ányozására ny itnánk  
lehetőséget. A k ár fakultatív  szakválasztásként, ak ár úgy, hogy egy-egy fő
iskola, egyetem  m eghatározott te rü le té t tan ítaná a népművelésnek, s aki 
oda jelentkezik, tud ja , hogy képesítése m ire lesz alkalmas. Az ilyen szakosí
to tt népm űvelőképzést term észetesen szervesebben a gyakorlatra épülve tu 
dom elképzelni.

De a m ár pályán lévő szakem berek nem tudnak részt venni ilyen kép
zésben, még ha a közeljövőben m eg is valósulna.

Feltétlenül többet kellene tö rődn i a m ár végzett és elméletileg felkészült 
emberek intézm énytípushoz, feladathoz történő adaptálásával.

Ennek m egvalósítása lehetne a m ásik út.
Szükségesnek látom a gyakorla tban  dolgozó népm űvelőket folyam atosan 

képző rendszer megvalósítását. (Hasonlóan a pedagógusok folyam atos kép
zéséhez vagy a tanácsi szakvizsgákhoz, de némi túlzással az orvosi szakvizs
gához is lehetne  hasonlítani.)
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Ennek a képzésnek kellene m egterem teni a gyakorlati tevékenység köré 
szerveződő szakosodás lehetőségét. Elképzelésem szerint ezek lehetnének a 
következő szakterületek is: intézményvezetés nagy intézm ényekben; kis in
tézmények komplex irányítói feladatai; művészeti tevékenység szervező; fel
nőttoktatás; elméleti irány ítás; módszertan, technológia; reklám , propagan
da; közösségi tevékenység szervező; gazdasági, jogi (management) ism eretek; 
mentálhigiénés szakember. De a sort valószínű lehetne folytatni, pl. filmes, 
múzeumi, sajtó terület jellegzetességeivel stb.

E képzés pótolhatatlan előnye lehetne, hogy a gyakorlatban m ár ta
pasztalatokkal rendelkező emberek a helyi bázisintézményekben sajátíthat
nák el a szakma speciális ismereteit. Ennek megfelelően szakvizsgát is 
tehetnének . . .

Győrffy Árpád
a dombóvári Városi Művelődési Központ és K önyvtár munkatársa

.. . Az általam  elfogadott alapgondolatot Gombos Ferenc fogalm azta meg 
röviden és tömören a felszabadulás u tán : „a közművelődés, ha  helyesen fog
juk fel, a társadalom öntevékenysége”. (Idézi Kovalcsik József A közösségi 
művelődés színterei a felszabadulás u tán  című tanulm ányában. K ultúra és 
Közösség, 1985/2. 26. p.) Ennek a közművelődésnek a legdem okratikusabb 
intézm ényesült formája a művelődési otthon, „az adott közösség otthona”, 
ahogy az a művelődési o tthon  vezetők III. országos konferenciájánák tézisei
ben is megfogalmazódott. Ha mindezt elfogadjuk, akkor igaz a végkövet
keztetés is: egyenjogú állampolgároknak egyenjogú művelődési otthonaik le
hetnek, függetlenül a települések közigazgatási státuszától.

K onkrétabban: ellenérzéseim vannak a módszertani tanácsadás fedőnév
vel k ialák íto tt „hálózati piram issal”. A hivatalos dokum entum okban is ál
talában elm arad az önelégültség a központok módszertani tevékenységével 
kapcsolatban, elismerik e tevékenység gyengeségét, esetenként hiányát. Sze
rintem  ennél sokkal rosszabb a helyzet, hisz a funkcionális tevékenység 
problém áival társul egy nem  kívánatos diszfunkeionális hatás is . . .

Az intézmények között csak egyfajta — mellérendelt — kapcsolat lehet, 
hisz mindegyik a saját területének otthona kell hogy legyen. A felülről meg
tervezett hálózati piram isként megjelenő művelődési otthonokat csák alulról 
és oldalról lehet megújítani, illetve képes megújulni e rendszer. De a meg
újuláshoz szükséges, hogy a lehetőséget fentről m egad ják . . .

Egy adott intézmény tevékenységének tarta lm áért az adott település la
kossága előtt felel. A tarta lom  milyenségét a település lakói közvetlenül és 
a tanácson (értsd: a választott testületen) keresztül közvetve értékelik . Tehát 
a felügyelet és irányítás közvetlenül és közvetve a lakosság kezében. A szák
igazgatási szerv feladata, hogy biztosítsa a jogszerű működés feltételeit, és 
felügyeljen a művelődéspolitikai elvek betartására. Mivel Magyarországon 
egyféle művelődéspolitika létezik, elég, ha ennek érvényesülését csak az 
adott szinten „felügyelik” . . .

Félre ne értsenek, nem  a m ódszertannal foglalkozók képességeit vita
tom — én is jártam  ilyen cipőben —, hanem  e rendszer hatásfokát tartom  
m inimálisnak. Ezt tám asztja alá az is, hogy azok a m ódszertanosok örven
denek köztiszteletnek a működési területükön, akik nem m ódszertannal, ha
nem valam ifajta érdekvédelemmel teszik fontossá magukat.
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Utópiám :
1. A jelenlegi körzeti és megyei művelődési központok váljanak sajá t 

településük művelődési otthonaivá.
2. A lakuljanak elméleti szolgáltatást nyújtó megyei vagy regionális „ku

tatási, továbbképzési és információs intézetekké”, m elyek nélkülöznek m in
denféle igazgatási, felügyeleti, beszám oltatási jogkört.

Feladatúk :
— kutatások teljes vagy részleges lebonyolítása, stratégiák kidolgozá

sa, a m egbízást alulról, az intézm ényektől és felülről, pl. a megyei irányítás
tól egyaránt kaphatják , a  m unkába bevonhatnak külső intézményéket, szak
em bereket megbízásos alapon;

— továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segítségnyújtás területi to 
vábbképzéshez (az utópia u tóp iája: a folyamatos továbbképzés kialakítása, 
regionális, országos képzések szervezése speciálisan helyben fellelhető té 
mákból) ;

— inform ációszállítás m inden irányba — ez a fe ladat szervesen kapcsoló
dik az előző kettőhöz. (Információk gyűjtése, továbbítása, kiadványozás stb.)

3. A lakuljanak megyei anyagi szolgáltató központok, városi lerakatokkal 
bővítve. (A központ szó csak a terü le ti elhelyezkedést jelöli.)

— Központi (megyei) szinten csúcstechnikák kölcsönzése — igény sze
rin t szakem berrel — fesztiválokhoz, egyéb nagy rendezvényekhez (fény- és 
hangberendezések), film és egyéb információhordozók kölcsönzése, video
stúdiószolgálat (hozott anyagok vágása, rendezvényekről felvétel készítése), 
járműikölosönzés (busz, mikrobusz, teherautó), nyom dai szolgáltatások, szét
szedhető színpadok szabadtérre, kiszolgáló sátrak  vagy  mozgó illemhelyek 
m ajálisra stb.

A körzeti lerákatökban : hangberendezések, vetítők, filmfelvevők, fénybe
rendezések, videomagnók, kam erák stb. (pl. kerti asztalok és étkészletek es
küvők lebonyolításához) . ..

Hargitai Lajos
a sárbogárdi M űvelődési Központ igazgatója

Elolvasva a vitaanyagot, egyre inkább m egerősödött bennem az a gon
dolat, hogy itt alapvető változásokra van szükség.

Most egy korszakhatáron állunk, am ikor a régi módon m ár nem funk
cionál a közművelődés s truk tú rája , az új s tru k tú ra  körvonalai pedig még 
alig bontakoznak társadalm unk szövetében. Ezért annak  működési tö rv é
nyeit nagyon nehéz világosan megfogalmazni.

. . . Hogyan beszélhetnék decentralizált, alulról építkező közművelődésről, 
m ikor ez nálam  is csupán vágykép, és úgy látom, hogy szakmánk egy szűk 
rétegének vannak csak hom ályosan kialakuló m otiváaiói erről, a többségnek 
csupán homályos sejtései vannak arról, hogy nem jól m ennek a dolgok, de 
hogy m iért, azt nem tu d ja  megfogalmazni, m ert a je len  struk túránkba való 
belerögződöttség m ég gátolja a m ásképp gondolkodást. . .

M iért szükséges a jelenlegi rendszer m egváltoztatása? Jelenleg a közm ű
velődési ráfordítások, erőfeszítések hasznosulása rendkívül rossz hatásfokú, 
a fölhasználások nem kapcsolódnak közvetlenül a konkré t közművelődési te 
vékenységhez, a tevékenységnek a lakossági igényekre való hangolódáaa
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véletlenszerű. A pénzek felhasználásában és általában a tevékenységben a 
helyi paternalista hivatali apparátus érdekei és igényei érvényesülnek. Ez 
oda vezetett, hogy a helyi társadalom  és közművelődési intézm ényei között 
szakadék keletkezett, elidegenedtek egymástól. Az állami pénzek rossz hasz
nosulása m ellett — mivel az intézmény a lakosság bizalm át egyre kevésbé 
élvezi — a lakossági pénzek is csökkenni kezdtek. Az infláció ezt a folyam a
tot még inkább erősítette. Az intézmények elszegényedése, rom lása olyar. 
m értéket öltött, hogy állapotuk egyre katasztrofálisabbá válik .,F ő leg  a kis 
intézmények értékcsökkenése rendkívül nagym érvű. Állami fe lú jításuk gya
korlatilag  csak az erre előirányzott pénzek puszta elköltését jelentik, m ert 
eredm ényéként alig lesznek használhatóbbak és kihasználtabbak az épületek. 
Ha valam iképpen nem mozgósítjuk a lakosság felelősségérzését, változás nem 
várható. Különösképpen a körzetesítések és integrációk óta egyre kevesebb 
köze van ,az o tt élő em beréknek saját intézményükhöz.

A közművelődés alapvetően mozgalmi jellegű. A közművelődési szol
gáltatások is oly m értékben a helyi igényektől, a helyi közösségi mozgal
m aktól függnek, hogy nem standardizálhatók egy egységes országos szab
ványban, m int pl. a könyvtárügy. A közművelődés tehát következésképpen a 
helyi szerveződésű mozgalmakból képes csak jó hatásfókkal kiépülni. A gya
korlatban  is tapasztaljuk, hogy a lakossági mozgalmakra, divatökra, érdeklő
dési körökre épülve létre jö tt tevékenységeink váltak igazán h a táso ssá . . .

A jelenlegi helyzetben egy kinevezett népművelő az őt kinevező tan á
csi hivataltól függ, annak van alárendelve, ezen belül 6 tetszés szerint álla
p ítja  meg, mely formák kibontakozását gátolja. Ebbe a művelődés cselekvő 
részeseinek aktív, meghatározó beleszólása nincs. Így természetes, hogy a 
felfele függő népművelő az ő érvényesülését inkább tám ogató felső elvárá
soknak igyekszik eleget tenni, m int a helyi lakossági igényeknek. E helyi 
igények így áttételesen, re jte tten , valam ely társadalm i divat mezében 
ju th a tn ak  csak időlegesen felszínre, ez lehetőségeiket ugyanakkor be is ha tá
rolja. Így a közművelődési intézmények helyi jellege nem érvényesül igazán.

A közművelődési intézm ények helyi jellege nem azt jelenti, hogy be
zárt egy faluba, városba, sőt: rendkívüli nyitottsága szükséges. Csakhogy 
ez a nyitottság csupán egy alulról felfelé építkező rendszer esetén ju th a t fel
színre. Jelenleg a módszertani központok tanácsokat adnak, am i senkinek sem 
kell, felsőbb elvárásokat közvetítenek, követelm ényeket tám asztanak. Ezt a 
rendszert meg kell fordítani. Az egyik helyi mozgalom kérdezzen a m ásik
tól, a  másik pedig válaszol a kérdésre. Ebből az következik, hogy csak attól 
érdem es kérdezni, aki érdem es választ is tud  adni. Vagyis csak az tud vá
laszolni, aki csinálja is azt saját pátriá jában  m int mozgalmat. I tt  tehát 
mozgalom találkozik mozgalommal. Az inform áció áram lásának pedig nincs 
k itü n te te tt iránya. Azért, m ert valakit művelődési központnak neveznek, nem 
feltétlenül ő az információ egyedüli forrása . . .

A hangsúly tehát a társadalm i m egrendelésen van . . .
Ügy gondolom, hogy a jelenleg életképes, működő közművelődési kö

zösségek — a profi és félprofi együtteseket kivéve — . . .  alulról szerveződő 
mozgalom eredm ényeként léteznek. Ez így van még akkor is, ha sok eset
ben a gondolat valam ilyen országos nyilvánosságon született. Emlékezünk 
még Vass Lajos rtévébeli Röpülj pávai-estjeire? Ez kelle tt ahhoz, hogy a nép
dalköri mozgalom megszülessen, de azt is tud juk , hogy ez egy indító ötlet

73



volt csupán, ami egy tömegmozgalommá érett azáltal, hogy helyi közösségi 
szerveződéseket indíto tt el. No, de m iért nem válhato tt ez valóban tartó s tö
megmozgalommá? Azért, m ert ezt is beszabályozták. Még azt is m egszabták, 
hogy mit énekelhetnek, hogy az elvárásoknak megfeleljenek. Ez a beszabá
lyozás nem veszi figyelembe az egyéni és közösségi ízlést, hanem  egy magas, 
akadémikus ízlést szabványosított. Ennek az le tt az eredménye, hogy megfo
gyatkoztak a népdalkörök, és a korábbi nagy közönségérdeklődés megszűnt. 
A megyei és országos m inősítéseken m ár csak néhány tucat dal szerepel 
csupán, tükrözve ezt az akadém ikus ízlést, amely csak a régi stílusú dalt is
meri el m inősítőn énekelhetőnek. A régi stílusú dalokat pedig csak nagy 
kínnal lehet betanítani, m ert ezt a nyelvet m ár nem beszélik, nem éneklik. 
Amikor új stílusú dalokat vagy ne adj isten, m agyarnótát vagy városi dalt 
énékelnek, m egpróbálják őket arról meggyőzni, hogy nem „tiszta forrásból” 
merítenek. Soha nem az szám ít, hogy mi a jelentésük, szerepük helyi tá rsa 
dalmi közegükben, hanem  az, hogy helyesen tükrözik-e vissza a zsűri ízlé
sét. No, de így hova lesz m aga az önkifejezés, ami m iatt ők eleve egybe
szerveződtek? Am ikor m aguknak vagy közönségüknek énekelnék, igazán csak 
ezekben az új stílusú dalokban, városi dalokban, m agyarnótás dalokban tu d 
ják m agukat, társadalm i közegüket kifejezni, és valójában előadásuk ekkor 
igazán szép, és közönségüknek is ekkor tetszik ig azá n . . .  A csoportok veze
tőinek állandó lelki konfliktusa, hogy m it válasszanak: a hivatalos értékelés 
adta szakmai sikert vagy a közösséget, elveszíteni vagy megőrizni a  közös
ség tiszta arcu latát. Nehéz m egm aradni annák, am ik vagyunk, és nem  m eg
játszani az elvárás d ik tálta  m ű p ara sz to t. ..

K érdésünk teh á t: valódi közösségekre vagy álközösségekre van-e szük
ségünk? Ünnepélyeken szereplő, m agasan m inősített élcsapatokra van-e szük
ségünk vagy valóságos mozgalomra, valóságos csapatokra? A válasz term é
szetesen az, hogy igenis a mozgalom kell, no de akkor ezt a választásunkat 
vállalnunk kell m inden következm ényével együtt, azzal együtt, hogy ehhez 
a fentebb is érzékeltetett gyökeres változásokra lesz szükség, összegezve a 
fentieket: tudom ásul kell venni, hogy a közművelődés nem szervezhető fe
lülről lefelé, nem  standardizálható, nem tám asztható  vele szemben egységes 
követelményrendszer. Rendkívüli rugalm assága csak úgy őrizhető meg, ha 
elemi szinten a társadalm i változásokhoz igazodó közösségi k iépülést, 
helyi igényt segítjük kifejlődni, a helyi kezdeményezéseknek kommunikációs, 
tömegkommunikációs nyilvánosságot, kapcsolatépítési lehetőséget biztosítunk. 
Ezért törvénnyé kell válni, hogy a művelődési közösségek szabadon szerve- 
ződ'hessenék, önállóan gazdálkodhassanak, jogi személyék legyenek . . .

Tulajdonképpen nem tu d ju k  az intézm ény pénzforgalm ába szervesen be
építeni a közösségi pénzeket. Mi e korlát belső szerkezete?

— E közösségek ellenőrzésétől független az intézm ény gazdálkodása, 
m ert az az állam i költségvetésnek és nem a közösségeknek alárendelt.

— Különösen a pénzügyi integrációk óta, am ióta az iskolagondnokságok 
óvó gyámsága alá helyezték a közművelődési intézm ényeket, rendkívül bo
nyolulttá, nehézkessé vált a  pénzforgalom.

— Évről évre elvész a pénzm aradványunk és benne a közösségek pénze 
is. Ez nem tesz lehetővé hosszú távú gazdálkodást.

— Az intézm ények függetlenített alkalm azottai a fenntartó  függésében 
élnek, és ezért a közösségek érvényesülése kérdéses és bizonytalan, m indig
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az alkalm azottak jóindulatától, hangulatátó l függ, hogy egy közösség kí
vánsága teljesül-e, pedig nem a kívánságnak kellene teljesülnie, hanem  az 
érdekeknek, a osoportok érdekeinek, a lakosság közművelődési érdekeinek 
kellene érvényesülnie.

Mindezekből kifolyólag szükséges a fenn tartó i és pénzügyi rendszer meg
változtatása, a közvetlen tanácsi, h ivatali függés alóli kivonása. Ez nem  jelen
ti a tanács és közművelődés egymástól való elszakítását, csupán a hivatali 
apparátus gyámkodó felügyeletének m egszün te tését. ..

Ebből következik, hogy nem lehet az állam  feladatául szabni a közmű
velődési intézmények fenntartását és m űködtetését. Ennek egy független 
rendszernek kell lennie, amelyben nem  egy hivatali osztály, h ivatali személy 
jóindulata dönti el, hogy a közösség (tanács) pénzéből mennyi ju t közműve
lődésre, hanem  a kötelező tanácsi befizetést egy, a település nagyságához ren
delt szorzószám, az önkéntes tanácsi befizetéseket pedig a feladathoz ren
delt alku alapján a tanácsülés határozza meg, am elyre az előterjesztést a 
művelődési állandó bizottságnak kell adnia. Ezzel tulajdonképpen szinkronba 
kerülnénk a tanácsi dem okrácia kiszélesítésének törekvésével. U gyanakkor 
biztosítékot kell adni annak a kim ondott elvnek, hogy a közművelődés tá r
sadalmi-közösségi érdek és feladat. Ennek anyagi, személyi, tárgyi feltételeit, 
társadalm i szinten (állami szinten) kell biztosítani.

Hogy funkcionál ez most?
Állami feladat az intézm ények létesítése, fenntartása, felújítása stb. A ki

mondott szóval, hogy: állam i feladat, elsikkad, eltűnik az az oldal, hogy 
voltaiképpen m i az állam? Nem a  társadalom  népképviseleti, hatalm i szerve 
ez? Ha úgy fogalmaznánk: közösségi feladat, akkor előtűnne, hogy nem a 
helyi állam apparátus feladata a közművelődés feltételrendszerének biztosítá
sa, hanem a társadalom  közös pénzeiből kell biztosítani a közművelődés fel
tételeit. így m ár másképpen fest a dolog, de még így sem az igazi. M ert míg 
az „állami feladat” kifejezés esetében konkré tan  tetten  érhető a felelőssé te 
hető személy, az utóbbi „társadalm i fe ladatnál” az egy elvont általánosság
ban oldódik. Mégsem u talhatjuk  vissza a társadalm i feladatot az államigaz
gatási apparátushoz, m ert egyrészt egy igazgatási apparátus még közbeikta
to tt népm űvelő hivatalnökai által sem képes közművelődési m ozgalm at csi
nálni, m ert neki az igazgatás, a feltételterem tés a feladata, és nem  léphet ki 
önmagából, nem alakulhat á t maga társadalm i közeggé, társadalm i szervvé, 
amely végbevinné a  k itűzött fe lad a to t. . .

Az „állam i feladat” esetében a tervlebontásnál a kultúra pénzei a köz 
szemében feltételekhez kötö tt ajándékként hatnak, s ez nem a szabad ön
kifejlesztés lehetőségét segítő tényezőként, hanem  a felülről sugalm azott kel
lésként, elvárásként tükröződik. Ezért lesz aztán  úgy, hogy mindaz, ami való
ban közösségi, az a hivatalnok szemében rosszá válik, ami pedig néki jó, 
az az istennek sem akar valóságos közösségként működni.

Érdekes az is, hogy am i valóságos mozgalom ként szerveződik, m aga alig 
kerül pénzbe, m ajdhogynem csupán m eleg helyet és jóindulatot igényel, fenn
tartásáért, fennm aradásáért a  közösség m inden áldozatra képes . . .

Ugyanakkor a tömegbázis nélküli élcsapatok több százezer forin tba ke
rülnek.

Ha megnézzük ezt a jelenlegi paternalista  elven működő intézm ényháló
zatot közelebbről, szembetűnik annak rossz állapota, rendkívül gyors lerom-
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lása. A helyi közösségek nem hogy maguk is tám ogatnák a helyi közm ű
velődési intézm ényeket, de inkább jellemző a közömbös nemtörődömség, ha
nyagság, rongálás, sok esetben a vandalizmus, m ert nem tek in tik  m aguké
nak azt az in tézm én y t. . .

Hogyan lehetne úgy társadalm asítani, hogy egy szinte magától működő 
gépezete legyen a közművelődésnek, méghozzá olyan, ami könnyen k ialak ít
ható jelen viszonyainkból? Hogyan adható társadalm i kezelésbe a közműve
lődés társadalm i vagyona, társadalm i öröksége? Nem könnyű kérdések ezek, 
és igazi válaszokra magam sem vagyak képes.

A lapvető elvnek tartanám , hogy pénz csak ott mozogjon, ahol valósá
gos közm űvelődési tevékenység, valóságos társadalm i mozgalom m ozgatja. 
Ma ha egy település lakossága tönkreteszi sa já t közösségi házát, elherdálja 
vagyonát, épít ú ja t, ad új berendezést az állam. Ez így nem j ó . . .

No, de mi van akkor, ha nincs közösségi aktivitás, ha nincs valahol kö
zösségi tér, kultúrház, művelődési terem , egyesület? Akkor nem az az ál
lami feladat, hogy építsünk oda, ahol nincs. Építsen m ajd egy valam ikori 
helyi mozgalom a helyi erők (anyagi és személyes munkaerő) összefogásá
val . . . ,  de ez tú l egyszerű le n n e . . ., ehhez egy feltételrendszert is kell te 
remteni.

Ma az a gyakorlat, hogy ahol nincs működés, a közművelődés pénzei el
sikkadnak a nagy közös alapban, és az évek során azok fejlesztését is elha
nyagolják vagy egyszerűen leépítik, elviszik a körzetközpontba a fenntartási 
kiadásokat. Többék között ezért is van m a M agyarországon a ku ltú rterm ek , 
művelődési házak ezreinek kevés vagy semmi állami tám ogatása m ár. Az 
állami közművelődési pénzügyi alap nagy része így a helyi tanácsok sokkal 
égetőbb iskolai, óvodai, egészségügyi gondjait segíti m egoldani. . . Ezért te 
hát szükséges lenne tisztázni, m ilyen alapfeltételeket kell az állam i alapból 
biztosítani (bérek, fűtés, karban tartás, felújítás, tiszteletdíjak, világítás), ezt 
milyen éves növekménnyel fejlesztik az áremelés, béremelés kom penzálásá
ra. Ezt a település nagyságától függő összegben akkor is biztosítani kell, ha 
nincs semmi működés, m integy zárolt összeget, amelyből a m ajd építendő 
épület induló tőkéje gyűlne össze, de maga az építés közösségi kezdem énye
zésre, a k íván t — a közösség, faluközösség által kívánt — funkcióra alapoz
va történhet. Ez lehet többféle közösségi funkció együttese, ami terjedhet a 
lakodalom tól a vallási funkciókig is . . .

A fentebb jelzett működési tőkét egy ilyen rendszerben kellene mozgatni 
az integrációnak egy sajátos form ájában azzal, hogy egy közművelődési kö
zösségi bankot létesítenénk, am elyben a pénzforgalom ugyanazt a tőkét 
többszörösének m utatná. A m űködő közösségek, működő intézm ények for
galm a ezen a bankon keresztül bonyolódna, a működés hiánya m iatt fel 
nem használt tőkebetétekkel pénzügyietek folytathatók, amelyek nyeresége 
az alaptőkét növeli.

M ilyen forrásokból tevődne össze az egyes közösségek éves bankfor
galm a?
B evételek
— központi alap,
— kötelező tanácsi befizetések,
— önkéntes tanácsi befizetések,
— vállalatok, tsz befizetései,

— lakossági felajánlások,
— pályázatok, céltámogatások,
— intézm ényi bevételek,
— közösségek pénzforgalma,
— banki pénzügyietek nyeresége.
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Kiadások
— fenntartás, karbantartás, energia, 

bér,
— amortizáció, megbízási díjak,
— céljellegű kiadások, ünnepségek,
— tevékenység bővítése, célfeladatok

ra,

— építés, közösségek, szervezetek, vál
lalkozások,

— célfeladatok,
— intézményi szolgáltatások kiadásai, 

fejlesztés,
— közösségi kiadások,
— fejlesztésre.

Milyen legyen a bank igazgatása?
Ha ágazati m inisztérium i igazgatású, ez újból rövidre zárná a hivatali 

irányítás felé a mozgalmat.
A társadalm i igazgatás szinkronban van e rendszerrel. Ez esetben úgy 

kell tekinteni, m intha szövetkezet lenne, m int pl. a takarékszövetkezet. En
nek igazgató tanácsában a tőketulajdonosok vennének részt. A rendszer fel
építése tükröződne ebben. Alapszinten vannak a művelődési közösségek, 
amelyek korábban a társadalm i vezetőségeken keresztül nem  dönthettek lé
nyeget érintő kérdésekben. E rendszerben viszont gazdaságilag és szakmailag 
egyaránt meghatározóak, hiszen ők a megrendelők, a cselekvők és a gazda
ság mozgásának alapjai is, hiszen maga a  banktőke is csak általuk működ
het, így a gazdasági szervezettség is ebből indul ki. Tehát onnan, ahol m a
ga a cselekvés és történés van, az alapszintről, m ert végső soron a település 
közművelődési tőkéje a település lakóinak társadalm i rendelkezése alatt 
á l l . . .

A fentebbi banki befizetéseknél jelzett vállalati, tsz-befizetéseknél gond, 
hogy a termelő cégek, ha kulturális tám ogatást adnak, többszörös büntető- 
kam atot kell fizetniük. M iért nem lehet nálunk a közművelődés támogatása 
adómentes? . . .

A jelenlegi szakemberképzés nem alkalm as arra, hogy megfelelő köz- 
művelődési szakem bereket képezzen. A tan ár szakkal összekapcsolt általános 
népművelőképzés ad egy iskolai oktatói speciális szakot és egy sem m ire sem 
használható általános népművelő szakot. Ki kell alakítani egy speciális szak
képzést a jelenlegi általános képzés helyett! (Zene, m ozgáskultúra, vizuális 
kultúra, tánckultúra, önismereti, közösségépítő, idegennyelvi kultúra, köz
hasznú kultúrák, környezet- és természetvédő stb.) Többirányúan szakosított 
képzésre van szükség, a hallgatók két-három -négy faku lta tive  választott 
szakképzésben vegyenek részt, és tegyenek szert alkalm azóképes tudásra . . .

A másik gond, hogy az egyetemi, főiskolai felvételt nem  a szakmai al
kalmasság határozza meg, hanem  más, egyáltalán nem a képzés céljával 
összefüggő szempontok. Még a levelező tagozaton is a fölvételi bizottságnak, 
a tanszéknek kemény harcokat kell folytatnia, hogy néhány valóban a pá- 
'yán dolgozó bejusson. Az Eötvösön a felvettek fele, három negyede különféle 
főhatósági protekciós, akik soha nem lesznek népművelők, csak egyetemi 
végzettség kell nekik valam ilyen főhivatalhoz. M iért nem választják külön a 
hivatali és tömegkommunikációs szakképzést a népművelőképzéstől?

A felvételi vizsgán egyáltalán nem derül ki a pályára való alkalmasság. 
Mind az egyetemi, m ind a főiskolai felvételiken a hangsúly a rra  esik, hogy 
ki m it tud történelemből, magyarból. Szerintem a pályaalkalm assági vizs
gálat lenne a legfontosabb. Aki azon nem felel meg, az eleve nem felelhet 
meg a képzés számára sem. Maga a képzés form ája is eltérő kell legyen a
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hagyom ányos képzéstől: sokkal inkább  készségre kell orientálódnia, az el
méleti képzést pedig egy sa já t érdeklődésből k ibontott perm anens önképzés 
magas szintű elsajátítására kell építeni, amelyben nem  a levizsgázott tan 
anyag mennyisége, nem a vizsgával letudottan  igazolt, de a vizsga után 
rögtön elfe lejte tt tudás m ennyisége, hanem  a valóságos és alkalmazóképes 
tudás minősége lesz fontos, hiszen a közművelődési szakem bernek a helyi 
közösségben környezete legm agasabb szellemi szintjén kell inform ációt köz
vetíteni, az önművelés tak tik á já t és stratég iá já t kell átadnia, ez pedig csak 
úgy sikerülhet, ha a saját élete megszervezésében erre  egyetemes szinten 
m egtaníto tták . A jelenlegi vizsgáztatási rendszer ezt az alkotóképes m aga
ta rtá s t bünteti, lehetetlenné teszi, az esetleg meglévő term észetes önképzési 
najlam ot pedig kiöli a tan u lásk én y szerre l. . .

Dr. Horváth Attila
a Szolnok Megyei M űvelődési és Ifjúsági Központ igazgatóhelyettese

. . .  Lényegesebb kifogásom, hogy szakszerűtlen vállalkozás a művelődési 
otthonokat (s m agát a tanácskozást) a helyben lakók óhaja és az ezt biztosí
tó fö ltételrendszer találkozására degradálni, főképp ha azt is tudjuk, hogy 
az az óhaj nem  túl hangos, a föltételek meg néha m ég a szerény óhajtások
hoz is hiányoznak.

K iem eljük és eltúlozzuk — a többi intézménnyel szemben — a művelő
dési o tthonoknak azt az állítólagos sajátosságát, hogy csak és kizárólag itt 
nyílik mód az egyének önprogram ozására, az egyéni akarat, tevékenység stb. 
kiteljesítésére. Ez részint azért nem  igaz, m ert többek közt pl. a jobb szín
házak, könyv tárak  is adnak látogatóik véleményére, m ásrészt hiú ábránd 
azt hinni, hogy — ha még igényelné is „állampolgári jogán” m indenki a m ű
velődési otthoni szolgáltatásokat — azokat mi, egyénekhez igazodva, ki tud 
juk  elégíteni . . .

Ha m egm aradtunk volna a 70-es évek derekára egyre m értékadóbban 
kirajzolódó művelődési otthoni alapfunkciónál, hogy ti. a művelődési ottho
nok — a többi művelődési intézm énytől eltérő — elsődleges differencia spe
cif ikáj a a közösségi m űvelődés, s ennek m entén fejlesztettük volna tovább 
teóriánkat éppúgy, m int kísérleteinket, koncentráltuk volna pénzeszközein
ket, ha nem  állítottuk volna m indezzel — szakmai ideológiai alapot adva a 
partta lansághoz — az ún. korszerűbb törekvéseket (előtér- és konténer
kultusz, „nyito tt ház” és vidéke a varrókonténertől a vizes uborka recept
jéig), ta lán  m ár azóta is közelebb kerü ltünk  volna a sajátos művelődési o tt
honi arcu lat fölismeréséhez, s nem  szorulnánk így rá  a Pedagógiai lexikon 
m agyarázatára. A művelődési o tthonokkal eléggé felem ásan törődtünk; vol
tak  „kira jzásaink”, két egym ás u tán i megyei művelődési központ igazgatói 
tanfolyam on m áig visszhangtalanul fogalm aztuk a m űvelődési otthoni mini- 
m um -norm atívákat, am ire nagyon nagy szükség le tt volna ! . . .

Ezt követően az intézm ényes népm űvelés ia jegyzett szakm ánkban egyre 
kevésbé volt szalonképes, legfeljebb ha faluházban vagy népházban történ t, 
bizonyos tájegységekben. A szakm a figyelm ét éveken át tartósan lekötötte 
az ország két és fél ezer m űvelődési otthonából egy-két tucatnyi ; a töm eg
tájékoztatás révén gondoskodtak ró la, hogy a nép is csak e néhány intézm ény
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fáradozásáról tudjon. Ettől m ár csak egy lépés volt a végkifejlet: nevezete
sen, legkorszerűbb a nem intézm ényesített népművelés. H át igen, ha két lábon 
álló szakmai koncepció jegyében következetesen dolgoztunk volna, most nem 
mosódnának össze a művelődési otthonok vélt vagy valós funkciói, nem 
csinálhatnánk sok helyen a szükségből e ré n y t. . .  Közben talán  sikerült volna 
tisztáznunk a m indenki segítése, a mindenben illetékesség  helyett a m űve
lődési otthoni alapfunkcióból fakadó — s e  szerint rangsorolt — feladatain
kat . . .

Ha tehát föltennénk most m ár az alapkérdést, tulajdonképp* mivel fog
lalkozzanak művelődési otthonaink a továbbiakban, a vitaanyag birtokában 
ezt könnyedén m egfogalmazhatnánk. Mindennel, a m ás szervek rendezvé
nyeinek fogadásától kezdve az intézménytől független művelődési célú és 
tartalm ú egyesületek segítéséig (lásd 7. pont).

E meglehetősen színes palettán, amelyen a művelődési otthoni minémű- 
ségből fakadóan semmiféle fontossági rendező elvet nem  sikerült megfogal
mazni, egyetlen konkré t — bár szerintem ez is v ita tható  — fogódzó a mi
nim álisan tíz helyben lakó igénye; úgy is, m int igény és úgy is, m int anya
gilag, technikailag kielégíthető helyi realitás. A művelődési otthon célja, 
feladata című anyagrészben megfogalmazottak a lap ján  nem csodálkozha
tunk az intézményes tevékenység partta lanságát továbbra is szavatoló köve
telm ényrendszeren (7. pont). A kérdés csak az, hogy m it kezdjen ezzel a 
m indennel a továbbiakban pl. egy kis intézmény vezetője? Miféle rendező 
elv szerint rangsorolja a mindenességből fakadó ezerféle teendőjét, kevéske 
pénzét s különböző ökok m iatt csökkenő energiáját? Mi alapján döntsön 6 
vagy a fenntartó szerve, hogy pl. adott időben egy lakodalom , horgászegye
sületi közgyűlés vagy politikai aktívaértekezlet kap jon  elsőbbséget a nagy
terem ben? Ügy gondolom tehát, tú l kell lépnünk a „nyito ttság”—„szakmai
ság” hangzatos szólamai m ögött a „virágozzék m inden virág” kényelmes 
koncepcióján. Már pusztán am iatt is, m ert ezt sem pénzzel, sem energiával 
nem győzzük, mellesleg lehet, hogy helyben is van  valam iféle elképzelés 
(amit nem kell m indig gyanakodva figyelnünk s eredendően hibásnak ta r
tanunk).

Hasznosabb lesz tehát a  konferencián a művelődési otthont m int a m ű
velődés, illetve közművelődés egyik intézm ényét vizsgálni, sajátos feladat- 
rendszerével, személyi, anyagi, tárgyi, technikai norm arendszerével, kapcso
lataival stb., s ezt az új helyzetben ú jra  áttekinteni, deklarálni, m intsem  az 
„állami intézményből társadalm i intézménnyé válás” sokféleképp érthető — 
s a sokat em legetett dem okratizm us demagógiájával — a figyelm et szak
m ánk legfontosabb s igen-igen hétköznapi dolgairól elterelni?

. . .  Ha valóban szembe akarunk nézni helyzetünkkel (személyi, tárgyi, 
anyagi), akkor nagyon földönjáró terveket kellene szőnünk, de nem  azt dek
larálva, hogy pl. egy percig is „tudomásul kell vennünk, az intézményekben 
még hosszú távon szükség van a szakképzetlen m unkaerőre (mivel nincs 
mlás)”.

. . .  ö rü lünk , hogy m egyénkben országosan is ú ttö rő  szerepet vállaltunk 
a középfokú szakmai képzés bevezetésével és kikísérletezésével, de félek, 
hogy az átm enetinek szánt megoldással többen véglegesen szeretnének be
rendezkedni, s emögött érhető igazán te tten  egy szemlélet aprópénzre vál
tása . . .
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Egyetértek Pozsgay Im rének az Országos Közművelődési Konferencián 
elhangzott intelmével, nevezetesen: a tevékenységünk realitásának hangsú
lyozása ne a visszavonulás ideológiája legyen! Ezzel együtt úgy vélem, a to- 
vábblépéshéz ne olyan ideológiát gyártsunk, amely megél az elm últ évtize
dek művelődési otthoni gyakorla ta  elemzése nélkül, amely sóikat sejtető jel
szavakkal feledteti valós gondjainkat, nota bene a gyakorlati visszavonulás 
fedőnevéül szolgál!

Kása Béla
a Miskolci Városi Tanács művelődési osztályának főelőadója

A művelődési házak nagy számából a rra  következtethetnénk — és mi 
népművelők sokszor úgy is hisszük —, hogy ezek az intézm ények m eghatá
rozó szerepet játszanak a köz művelődésében. Közelebbről megvizsgálva a 
művelődési házak tevékenységét, azt látjuk , hogy túlnyomó többségük csak 
heti 2—3, legfeljebb 6—8 ó rá t van  nyitva. Az ún. jól működő intézm ényekről 
is ham ar kiderül, hogy a vonzáskörzetében élők közül csak egyes rétegek 
szűk csoportjait érinti tevékenységük. A személyiség fejlődésére gyakorolt 
hatásuk csak szerencsés esetben nevezhető folyam atosnak és m eghatározónak. 
Az előkészítő vitaanyag jól m eghatározza az intézm ényrendszer céljait, fel
adatait. Azt tartom  fontosnak hangsúlyozni, hogy a művelődési házak a 
közvetlen em beri kapcsolatok form ájában megvalósuló művelődés és a nem 
csak művelődési célú közösségi tevékenység színterei lehetnek. Jelentőségü
ket fokozza, hogy az intézm ényes, iskolán kívüli, közösségekben folyó m ű
velődés egyedüli lehetőségét n y ú jtják  vagy nyú jthatják  a lakosság nagy r é 
szét kitevő, nem  városban élő em berek számára. A közösségek válságáról 
sok szó esik m anapság. Ebből következik, hogy a művelődési házaknak a 
műveltség terjesztése m ellett a közösségek lé tre jö tté t is segíteni kell.

Adott teh á t egy bonyolult, felelősségteljes feladat, am it párthatározatok 
és a közművelődési törvény  is megfogalmaz, s úgy érzem, hogy a népm ű
velők nagy része ezt lelkesen felvállalja.

A gyakorlatban ez az összetett, sokszor partta lannak  látszó feladat- 
rendszer különböző okok m ia tt csak részleteiben és ellentm ondásosan valósul 
meg. A m agasra állított m érce és a megvalósulás hiánya sok népművelőben 
frusztrációs feszültségeket okoz. Ez egy kicsit szakmánk jellem zője is. A 
népm űvelőkre egyénileg, de általánosságban is jellemző m agatartás a fruszt
rációs feszültségek oldása oly módon, hogy a felelősséget a m ostoha körül
ményekre, a pénztelenségre, az em berek közömbösségére, m űveletlenségére, 
a felsőbb szervek önkényes vagy nem törődöm  m agatartására hárítjuk . Az 
elvégzett m unka társadalm i hasznosságának és az ezzel nem arányos anyagi 
és erkölcsi elism ertségének a gyakori hangoztatása is ezzel függ össze. Ter
mészetesen szó sincs arról, hogy m unkánkat ideális körülm ények között vé
gezzük és azt megfelelően elism erik, de gyengeségünket bizonyítja, ha ennek 
hangoztatásával megelégszünk.

Annák igazolására, hogy a közösségszerveződés nem csak a kacsalábon 
forgó művelődési házak függvénye, csak egyetlen példát em lítek. A lakótele
peken élők elszigeteltségét sok vizsgálat bizonyította m ár. De bizonyára m in
denki lá to tt m ár példát arra , hogy az egymásnak sután köszönő lakótelepi 
emberek egyszer csak kezdtek em berközelbe kerülni egymással, s ehhez elég
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volt egyebét pad elhelyezése az épület előtt. A pad is pénzbe kerül, az igaz 
(a művelődési házhoz, sőt a lakóklubhoz képest is csaJk fillérekbe), de nem 
m ondható összkomfortosnak, mégis elindítója lehet egy közösség szerve- 
ződésénék. Bizonyára viszonylag elfogadhatóan berendezett művelődési h á 
zat vagy központi keretből létrehozott lakóklubot is lá ttak  m ár sokan ü re
sen, am it úgy elkerültek az emberek, m intha o tt méreggel permeteztek volna. 
M unkánk fogyatékosságainak és rossz közérzetünknek tehát nem szerencsés 
csak a külső okait megkeresni. Azok adottak, nagy erőfeszítéssel részben meg 
is változtathatók, de bizonyára könnyebb volna sa já t m unkam ódszerünket, 
szemléletünket megváltoztatni.

A művelődési otthonokról most tanácskozni azért aktuális, m ert m a
gunknak kell helyzetünket értelmezni, az ellentm ondásokat felism erni és 
legalábbis belátható időn belül megoldást hozó cselekvési program ot kidol
gozni. Véleményem szerint a művelődési házak alapterületének, felszerelt
ségének stb. tételes felsorolása (amit az előkészítő vitaanyag tesz) nem  visz 
sokkal közelebb a megoldáshoz, sőt bizonyos értelem ben ez is az előbb em
líte tt feszültségcsökkentő szándék m eglétét bizonyítja. Azt hiszem, belátható, 
hogy bárm ilyen hangosan (vagy politikusán) követeljük mi, hogy ne legye
nek rozoga művelődési házak addig, amíg vannak még olyan falvak, ahol 
nincs iható víz, elég járha tó  út. Természetesen sürgetnünk kell a megoldást, 
de ez nem jelentheti azt, hogy ahol nincsenek meg az ideálisnak tek in te tt 
feltételek, ott kivonulunk a pályáról. A mai körülm ények között kell meg
oldásokat találnunk. Ogy tűnik, tevékenységünk objektív (elsősorban tárgyi 
és anyagi) feltételeinek gyors, kedvező m egváltozására nem szám íthatunk. Az 
irányítás korszerűsítése óriási energiákat szabadíthatna fel, de ennek társu l
ni kell a népművelők szemléletváltozásával is.

Jól tudjuk, hogy a művelődési házak nem előzmények nélkül jö ttek  létre 
az 50-es évek elején. Az elm últ évszázadokban a különböző társadalm i osz
tályok és rétegék k ialak íto tták  a m aguk m űvelődésének és közösségi életé
nek formáit, színtereit. E sokszínű — igen gyakran  haladásellenes — tevé
kenységrendszer haladónak ítélt részét próbálta a művelődési házak hálózata 
felvállalni, folytatni. Ma m ár láthatjuk , hogy a korábbi sokszínűség felvál
tása egyetlen formával elszürkülést okozott. A lakosság legtöbbször passzí
van viszonyul a művelődési házak tevékenységéhez, ritkán  válik ez az in
tézmény az öntevékeny művelődés terepévé.

Elvben a művelődési házak m ellett kezdettől fogva társadalm i vezető
ség működik, de valójában ezek néhány helytől eltekintve nem is léteznek, 
és m a sem működnek. Az érdem ben működő társadalm i vezetőség a ritka 
kivétel. A társadalm i vezetőségek jogi szabályozásának ellentm ondásait nem 
akarom  részletezni, mivel azt Varsányi Gyula előttem  m ár remekül elvégez
te. Erről a problém áról mégis bővebben kell szólni, m ivel a közművelődés 
leglényegesebb kérdésével, a dem okratizmussal függ össze.

A művelődési házak és a népművelők egy részének gondolkodására a 
patem alizm us jellemző. Az intézmény használói legtöbbször teljesen kiszol
gáltato ttak  az ott dolgozóknak. M egnyilvánul ez abban is, amikor pl. a nép
művelő hobbija egyszer csak „társadalm i igénnyé” nemesedik, m ajd ha más 
kezébe kerülnek a dolgok, más tevékenység lép az első helyére. Ezt azért 
nem tek in thetjük  kivételes esetnek, m ert a  társadalm i kontroll hiánya folya
m atosan jó feltételeket terem t az ilyen m agatartáshoz. A paternalista m a

81



gatartás egyes rétegeket eleve távol ta rt, m ás rétegeket pedig elfordít az in
tézménytől.

A közművelődés dem okratizm usáról sok szó esik a M agyar Népművelők 
Egyesületében is. A viták közzétett hozzászólásaiból számomra úgy tűnik, 
hogy a művelődési házban dolgozók e téren  egységesek, m indenki egyetért 
abban, hogy az intézm ényeknek dem okratikusabban kell m űködni. De az 
MNE dem okratizm us párbeszédeiről közzétett jegyzőkönyvben Kormos Sán
dortól azt olvashatjuk, hogy pontosan a művelődési házban dolgozók voltak 
a legnagyobb ellenlábasai a m inisztérium  demokratizálási törekvéseinek, pl. 
a társadalm i vezetőségek megfelelő jogokkal való felruházásának. Ha ez így 
van, akkor ez azt jelenti, hogy jó  néhány kollégánk úgy értelmezi a m űve
lődési házak dem okratikus m űködését, hogy az ő m unkájába ne szóljon bele 
sem a tanács, sem más. Főleg ne a „nép”, m ert hát „én azt adom nekik, 
am it kérniük kellene”.

Véleményem szerint ebből az ellentm ondásos helyzetből úgy lehetne ki
lépni, ha megfelelő, magas jogforrás úgy szabályozná a társadalm i vezetősé
gék működését, hogy a helyi (időnként ellentétes érdekű erők, pl. a nép
művelők vagy a tanácsi vezetők) kénytelenek legyenek a lakosság beleszó
lását biztosítani. (A m ostanában sókat em legetett jogi garanciák m egterem 
téséről van szó.) A szabályozást sokszor pejoratív  megítélés kíséri, a túlsza
bályozás veszélyeit hangoztatva. Véleményem szerint az a szabályozás, amely 
azt garantálja, hogy a saját m aga és szűkebb közössége m űvelődésébe ér
demben beleszólhasson minden állam polgár, nem válhat fölösleges túlszabá
lyozássá. Ennek halogatása viszont fen n ta rtja  a jelenlegi bürokratikus gya
korlatot. Az intézm ények társadalm i önkorm ányzata úgy tehető életképessé, 
ha a jogi szabályozás tükrözi az intézm ényhálózat differenciáltságát. Vagyis 
m ásként kell szabályozni a kis települések művelődési házainak működését, 
m int a városokban működő intézm ényekét vagy klubkönyvtárakét. (Ez a 
gazdálkodás szabályozására is vonatkozik.) Falvakban pl. a társadalm i veze
tőség m int a tanács művelődési bizottsága funkcionálhatna. A gyenge tárgyi 
körülm ények között, tiszteletdíjas vezetővel vagy főfoglalkozású népm űvelő
vel dolgozó intézm ények esetében a társadalm i vezetőség m inden lényeges 
kérdésben döntene, a fizetett népm űvelő (aki jelenleg többnyire nem  szak
képzett) csak végrehajtaná e döntéseket. (Franciaországban já r t  kollégáink 
beszámolóiban hallani hasonló példákról.) A társadalm i vezetőségek vérsze
gény működésének egyik legfőbb oka, hogy lényegében semmilyen jogköre 
nincs. Ezen kellene legelőször változtatni, mégpedig úgy, hogy jogot kapja
nak a m unkaterv  és a költségvetés jóváhagyására, az igazgató személyének 
m egválasztására és a működés folyam atos ellenőrzésére. Furcsa ellentm on
dása társadalm unk fejlődésének, hogy a több milliós term elési értéket elő
állító vállalatok ném elyikében a dolgozók képviselői választják meg az 
igazgatót, döntenek sok fontos kérdésben, eközben az emberek művelődését 
sokszor nélkülük és ellenükre akarják  megvalósítani.

A kistelepülések művelődési házai egyre gyakrabban főfoglalkozású nép
művelő irányításával működnek. De nincs elég szakképzett népm űvelő; a 
mostoha körülm ények m iatt nagy a fluktuáció; sokszor még annyi pénz is 
alig van, hogy a népművelő idegesítően alacsony bérét fedezze, a műkö
désre szinte m ár egyetlen fillér sem ju t. (Azt term elje meg a népm űvelő a 
bevételekből!) A helyi tanácsok szám ára azért jó ez az álláspont mégis, m ert
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a hiányzó közművelődési tevékenységért a népm űvelőt k iá lthatják  ki bűn
baknak, vagy panaszkodhatnak, hogy hónapokig nem tud ják  betölteni az 
állást. Véleményem szerint sürgősen vissza kellene szorítani azt a tendenciát, 
hogy kis művelődési házakat főfoglalkozású népm űvelő vezessen o tt is, ahol 
erre nincsenek meg az anyagi, tárgyi és személyi feltételek. Azt a kevés 
pénzt tiszteletdíjasok alkalm azására kellene ford ítan i, illetve a helyi m űvelő
dési mozgalmak kibontakoztatását azzal is segíteni, hogy az objektum  hasz
nálatá t átengedik különböző társadalm i szervezeteknek, egyesületeknek stb. 
Mindezt koordinálja a  társadalm i vezetőség, am ely a vb-nek tartozna b e
számolással.

Érdemes néhány m ondatot szentelni annak  a problém ának is, hogy a 
közművelődésre rendelkezésre álló kevés pénz egy része nem céljainknak 
megfelelően használódik fel. A haknim űsorok nagy számára gondolok itt. 
Nem a hakni a problém a, hanem  a rossz és a rány talanu l drága hakni. Külö
nösen vidéken fordul ez elő gyakran. Érdem es volna egyszer megvizsgálni, 
hogy hány nívótlan haknim űsor zárul ráfizetéssel. A népm űvelők kiszolgálta
to ttak  a  rám enős szervezőknek, utólag pedig a reklam áció nem old meg 
semmit. Az e problém ák kiküszöbölésére h iv a to tt szervek nem  állnak hiva
tásuk m agaslatán, tehá t m agunknak kell m egoldást találni. Ha létrehoznánk 
egy kb. 50 tagú társadalm i bizottságot, am ely m inősíthetné a haknim űsoro
kat, és m int az összes művelődési ház képviselője, m axim ált á ra t szabna, nem  
engedélyezné a sok gyenge műsorszám hozzácsapását az ún. „vonzó név” 
műsorához, illetve m egvonná a fellépési engedélyt azoktól, akik egy-egy 
napra annyi fellépést vállalnak, hogy azt késések, kapkodás nélkül m egvaló
sítani képtelenség. M int nagyfogyasztó, tá rg y a lh a tn a  ez a bizottság úgy, hogy 
nemcsak elfogadja a feltételeket, hanem időnkén t m eg is  szabná azokat. Nem 
tartanám  a dem okratizm us megsértésének azt, ha valam ennyi művelődési 
ház kötelezve volna a bizottság állásfoglalásainak elfogadására. Csak azok 
közül a m űsorok közül válogathatna, am elyet ez a bizottság jóváhagyott, és 
a m egállapított összeget fizetné. Ha ez m egvalósulna, akkor több és jóval 
színvonalasabb m űsorhoz ju tha tna  a közönség ugyanannyi pénzért.

Véleményem szerint az előkészítő v itaanyag  hiányossága, hogy tú l sokat 
foglalkozik azzal, hogy m it kérünk (anyagi, tá rgy i feltételek, a népm űvelők 
anyagi és erkölcsi megbecsülése). Ezek tisztázása fontos, de vélem ényem  sze
rin t nem léphet egy ilyen országos tanácskozás központi problém ájává elő. 
Kevesebb szó esik arról, hogy itt  és most m it akarunk  és m it tudunk  tenni 
a művelődési otthonok eredményesebb m űködése érdekében. Bízom abban, 
hogy ezen a nagyon fontos és időszerű tanácskozáson erre  helyeződik a na
gyobb hangsúly, és nem csak a távlati célokat, hanem  a közös cselekvés idő
szerű feladatait is sikerül tisztázni.

Drl Kerékgyártó István
a Szolnok M egyei Művelődési és Ifjúsági Központ főm unkatársa

. . . Azt m egragadni, hogy m iben is jelentkezik  a huszadik század utolso 
harm adában a művelődési otthonok alapspecifikum a, aligha lehet egyértel
műen. Nemcsak azért, m ert bárm iféle jellegm eghatározás óhatatlanul k ire
keszt más tulajdonságokat, hanem  azért is, m ert ebben a kérdésben a m ű
velődési otthonok létéről, szerepéről alkotott teo re tikus elképzelések sem igen
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ju to ttak  közös nevezőre. Ez a sajátosság különösképpen abból a nézőpontból 
tá ru lt fel, ha funkcionális oldalról k íséreljük m egragadni eme intézm ényfor
ma működésmeohanizmusát. Az utóbbi évtizedben bekövetkezett kényszerű 
funkciómódosulás annak következm énye, hogy a társadalom fejlődés jelenlegi 
szakaszában a művelődési o tthonoknak olyan feladatokat is vállaln iuk kel
lett, am elyeket a társadalm i nyilvánosság más intézményei, form ái egysze
rűen nem tud tak  megvalósítani. Még pontosabban: a mind világosabban ta 
golódó társadalm i érdekszerkezet h atásá ra  egyre nyilvánvalóbb követelm ény
ként fogalm azódott meg a lakossági érdekérvényesítés lehetőségeinek figye
lembevétele, illetve katalizálása a közművelődési tevékenységrendszerbe. 
Csakhogy ebből egyáltalán nem következik az a megállapítás, hogy „a mű
velődési otthon program ozását és tevékenységét nem valam iféle központi 
terv, elvárás, nem  helyi, az igazgatástól vagy akár a népm űvelőktől való 
program adás befolyásolja, hanem  egyedül és kizárólag a helyben lakók ér
deke, érdeklődése, óhaja, ak a ra ta”.

Még ha eltekintünk is attól, hogy az idézet utolsó részében szereplő fel
sorolás m eglehetősen esetleges és véletlenszerű (sem az érdek és az érdek
lődés, sem az óhaj és az akarat nem fogható fel ekvivalens kategóriaként), 
a definícióként is kezelhető m eghatározás „igazságm agját” sem m iképp sem 
hagyhatjuk  figyelmen kívül. Nem kevesebbről van szó ebben az esetben, 
m int az eddig elfogadott művelődési koncepcióval való leszámolásról. Akár 
vonzónak is ta rth a tn án k  ezt a rad ikális szemléletmódot, hiszen a művelő
dési otthonok eddigi tö rténete valóban kudarcokkal terhes. Legfeljebb egy
oldalúnak és ta rtha ta tlannak  azért érezzük, m ert az érdekre, érdeklődésre, 
óhajra és ak ara tra  való hivatkozás épp annyira ideológiailag célzatos meg
oldásnak tűnik, m int a hagyom ányos felfogásban a szocialista eszmék, cé
lok és értékek „felülről lefelé” tö rténő  m egvalósításának számonkérése. Ki- 
mondva-ikimondatlanul az a „felism erés”, illetve prekoncepció húzódik meg e 
m eghatározás mögött, hogy a lakossági érdekek artikulálódása egy az egy
ben hatással lehet a művelődési otthoni tevékenységre. A társadalm i lét
feltételek alakulása valóban nagym értékben játszott közre abban, hogy az 
emberi tevékenységek szervező elvei között az érdekm otívum oknak szemmel 
láthatólag  nagy szerep ju to tt. Ha azonban ezt a — kétségkívül jelentős — 
változást érték tu lajdonító  m ozzanattal is felruházzuk, abba a tévh itbe  esünk, 
hogy az annyira heterogén érdekek kielégítése lehetségessé válik a művelő
dési otthonok keretei között, illetve csakis ez lehet kívánatos. Ám a k u ltu rá 
lis dem okrácia nem  ilyen képletekben ragadható meg. Már csak azért sem, 
m ert elképzelhető olyan partiku láris érdekcsoport, amelyiknek — egy frivol 
példával élve — érdeke fűződnék ahhoz, hogy a művelődési házban porno- 
mozit nyisson. Mi történjék ebben az esetben?

Nyilván a válasz a „szocialista alapelvekkel” össze nem egyeztethető te
vékenységgel kapcsolatos. Míg e példánál helyénvaló is ez, addig más, kevés
bé egyértelm ű tevékenységek és form ák esetében aligha lehet elfogadható a 
m agasabb elvekre való hivatkozás. Legalábbis annak a gondolatm enetnek az 
alapján, ahogyan a vitaanyag szerzői m eghatározták a művelődési otthonok 
szerepét. Egyszerűen elképzelhetetlennek tűnik, hogy a tíz főnél nagyobb 
csoportok — saját érdekükre hivatkozva — bárm ilyen tevékenységet — a 
libatömés technológiájának m egism ertetésétől kezdve a herm eneutikával való 
fo g a ik  ozásig — a művelődési o tthonban végezzenek. Így ugyanis annyira
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partta lanná válna eme intézm ény tevékenységköre, hogy előbb-utóbb a 
különféle érdékcsoportok „ütközőterepévé” válna. S mégha az eltérő igé
nyék és óhajok fenn is ta rth a tn ák  az elsőrendűen mégiscsak a ku ltú ra  „ter
jesztését” szolgáló művelődési otthonökat, igen nagy a valószínűsége az olyan 
funkcióeltolódásnak, amely végül is a konkrét haszon norm áival fogja m érni 
tevékenységének értékességét. Ügy is fogalm azhatnánk: annak az érdekcso
portnak kezébe kerül á t előbb-utóbb a „hatalom ”, am elyik vagy „holdud
varánál” fogva, vagy érdekérvényesítő képességének súlyától függően a leg
meggyőzőbb „ideológiát” alakítja át.

Bárhogy nézzük is, a vitaanyag olyan „negatív u tóp iá t” sugall, mely az 
intézményi önfelszámolás szükségességét erősíti meg az olvasóban. S ha m ár 
oly fontosnak ta rto tták  a vitaanyag szerzői a lakossági érdekérvényesítés le
hetőségeinek fejlesztését, egyedül üdvözítő u ta t lá tva  a lakossági óhajok, 
akaratok érvényesülésében, bizonyosan nem lett volna haszontalan arra  is 
utalni, m ilyen társadalm i kontextusban látják  ezt m egvalósíthatónak. Min
den következetesen végiggondolt reform nak van ugyanis néhány olyan alap
vető feltétele, amelyeknek ráadásul együttesen kell m eglenniük. Így például 
egy koherens reformkoncepció (a vitaanyagban ennek még körvonalai sin
csenek meg), az irányító apparátus reform  elkötelezettsége (ez sem érzékel
hető), a reform ot támogató tömegbázis stb. Ha ezek a — még tovább bővít
hető — feltételék hiányoznak, bárm ilyen kezdeményezés eleve kudarcra van 
ítélve. Lehet, hogy a vitaanyag írói nem is akartak  m ást, m int ennek 
szemérmes beismerését?

Kováts Flórián
a zalaegerszegi Városi M űvelődési Központ igazgatója

. . .  1. A vitaanyag első és későbbi pontjai a szabályozottságot sürgetik. 
Jelzik, hogy a művelődési otthon elnevezéshez településenként m ás-más m i
nimumokkal ugyan, de határozott feltételeket kellene állítani. De kinek? 
Annak a tanácsnak vagy termelőszövetkezetnek, mely külső ösztönzés nélkül 
klubot, term et épít, ú jít fel, hogy legyen valahol összejönni az em beréknek, 
vagy azoknak, melyek saját erejükből képtelenek bárm it is fejleszteni? Az 
állam polgári jogon való részesedés gondolatának igazát nem v itatva állítom, 
hogy a helyzetért nem minden helyi tanács tehető felelőssé, sőt úgy látom, 
hogy egyre kevésbé lesz tehető. A települések kom m unális ellátottságában, 
in frastruk túrájában  tapasztalható hiányok pótlása az 1986-tól m űködésbe 
lépő új pénzügyi feltételek között sem kerül a művelődési Otthon építése, 
fejlesztése, fenntartása mögé a fontossági sorrendben.

A zt szeretném  tehát látni, hogy a helyi erőforrások — ha vannak  — k i
egészítsék a garantált központi eszközöket. Ügy tapasztalom  ugyanis, hogy 
kis és nagy települések egyaránt gazdag program m al, elképzelés-sorozattal 
tudnak jelentkezni a beruházási összegekért, céltám ogatásokért vagy a sze
mélyi fejlesztésekért. A m egkapott eszközöket azonban m ár kevesebb kö
vetkezetességgel használják fel arra, am ire kérték. (Bizonyára más célok is 
m egjelentek m ár a kérés pillanatában, csakhogy azokra nem lehete tt elfo
gadható javaslatokat alapozni.) Mindez problem atikus lehet visszafelé is: lé t
rejön valam ilyen kulturális kezdeményezés a helyiek aktiv itása alapján, és 
ehhez kérelm ek sorozatát fogalmazva sem biztos, hogy „központi” tám oga

85



tást kaphatnak . Sorolhatnám  még a lehetséges variációkat — melyekből jó 
néhány a v itaanyagban  is m egtalálható —, de úgy találom , nem  szükséges: 
é rtjük  m indannyian, hogy m iről van szó.

A felelősség dolgában teh á t a helyi tanács e lv ita thata tlan  felelőssége 
m ellett a korm ányza ti felelősséget is elem ezni kell. A m agyar ku ltú ra egé
sze — s abban  a m űvelődési otthoni tevékenységrendszer, lehetőségrendszer 
— az állam polgárok részvételi jogain tú l az állam polgárok közös felelőssége, 
ami az őket képviselő állam i szervezetek funkciója. E kettős felelősség meg
nyilvánulását én úgy látom  biztosítottnak, ha a művelődési otthoni (közösségi 
művelődési) tevékenység feltételeinek m inim um át a korm ányzat az alapellá
tás körébe sorolná, és m int ilyet, g a ran tá lt — m ásra nem  költhető — köz
ponti eszközökkel finanszírozná. Ezáltal a helyi tanácsok — a szám ukra biz
tosíto tt feltételek között — m ár joggal hordoznák a m űködtetés és fenntartás 
teljes felelősségét. A létesítés és építés kezdeményezése, finanszírozása pedig 
közös funkció volna. Ez utóbbi alól is lehet kivétel, ha a helyiék erejéből 
fu tja önálló fejlesztésre a m inim um okon felül is.

2. Ezek a problém ák — de szinte m inden a v itaanyagban felvetett kér
dés — összefüggésbe hozhatók a ku ltu rá lis  ágazat finanszírozási mechaniz
m usának elemeivel. Ennek a m echanizm usnak a teljes felülvizsgálata épp
olyan szükségesnek m ondható, m int a művelődési otthonok kiszolgáltatott 
gazdasági helyzetének m egváltoztatása.

E löljáróban: a művelődési otthonok döntő többségét illetően az önfinan
szírozás képtelenség, és a közösségi (állami, tanácsi) tám ogatás csökkentésé
nek sem nyílt, sem burko lt form ájával nem  érthe tünk  egyet. A megoldást 
nem a tám ogatások csökkentési lehetőségeinek keresésében, az önfinanszíro
zás végletes erőltetésében, hanem  a tám ogatásók dem okratikus elosztási el
veinek és m ódjainak kidolgozásában, a m űködtetés-m űködés reform jában 
látom.

A ku ltu rális  mechanizm us felülvizsgálata és m egváltoztatása néhány 
szem pontjának ajánlom  a következőket:

— a ku ltu rá lis  ágazatba áram ló pénzeszközök elosztási m echanizm usának 
elemzése abból a szempontból, hogy az ado tt népesség alapellátását arányo
san biztosítani lehessen;

— az a lapellá tást biztosító központi (állami, tanácsi) eszközök hogyan 
növelhetők, és felhasználásuk m iként ellenőrizhető ;

— m ilyen m ódszereket és törvényes társadalm i garanciákat lehet találni 
ahhoz, hogy a költségvetési tám ogatásdk állandósuljanak, illetve hogy csak 
m eghatározott felté telek  esetén a ku ltu rá lis  szférában dolgozók érdekeit, de 
m agát a ku ltu rá lis  tevékenységet nem  sértve legyenek csökkenthetők;

— m ilyen m ódon lehet a közös fenn tartás, üzemeltetés során mozgósí
to tt eszközök felhasználásába a „részvényeseket” jobban bevonni; hogyan 
lehet az intézm ények vezetési, irányítási s tru k tú rá já t úgy átalakítani, hogy 
bennük a használók és a  tám ogatók alapvető szerepet játsszanak;

— lehetővé kell tenni, hogy — egyszerűbb gazdálkodási m echanizmu
sok segítségével — a művelődési otthoni funkciók ellátása m ellett más te
vékenységeket is legálisan fo lytathassanak az intézm ények (pl. a turizm us 
fejlesztése nyom án szállásadás és vendéglátás, könyvterjesztés, video vagy 
egyéb eszközök gyártási tevékenysége stb.).
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3. Az em lített finanszírozási problémák m ellett és azoktól részben füg
getlenül gyors megoldást kell találni a művelődési otthonokban dolgozók 
anyagi elismerésének növelésére, a teljesítménnyel arányos bérezési mód
szerek kidolgozására. Ezek kiindulópontja az itt dolgozók bérrendezésének 
sürgetése. A bérrendezés azonban nem minden, m ert

— számításba kell venni a népművelők és m ás alkalm azottak hétvégi 
elfoglaltságának anyagi elism erését; lehetőséget kell adni a hétvégi ügyeleti 
díjak  és a népművelői tú lm unka  bevezetésére;

— gondoskodni kell a rövidített munkaidő bevezetéséről, de a nyitva 
tartási időkeret kiegyenlítéséről is, különös tekintettel az egyszemélyes intéz
ményekre ;

— ú jra  elemezni kell a 118-as rendelet adta lehetőségeket és megvaló
sulásának gyakorlatát a szem élyi érdekeltségi szférában.

4. T úljutva m ár a legsürgetőbb gazdálkodási problém ákon — azok 
presztízsnövelő szerepét nem feledve —, magukról a népművelőkről szólva 
még néhány javaslat m eggondolását ajánlom.

Szakmánk képzési rendszerének fejlődése tagadhatatlan , de az is szem
betűnő, hogy a kiképzettek zöme nem művelődési otthonokban dolgozik. Ezt 
az itt fo lytatott tevékenység szerény anyagi elismerésén tú l az intézmények 
cselekvési lehetőségeinek beszűkülése, a kistelepülések esetében pedig szak
mai és más természetű kiszolgáltatottság is okozza. Harcosságot, kezdemé
nyezőkészséget igénylő pálya ez, melyhez a pedagógusi hivatás gyakorlásától 
elütő m agatartásra is szükség van. Látható, hogy indokolatlanul nagy szám
ban növekszik a képesítés nélküliek és közöttük is a nők aránya. Más te r
mészetű tapasztalatok is vannak: a pályán m aradók igen nagy m értékben 
specializálódnak egy-egy divatos vagy hagyományos szakmai ágazat irányá
ban, de kevesen birtokolnak a vezetési, gazdálkodási és irányítási kérdések
ben megfelelő ismeretanyagot. Az is tapasztalható, hogy az új kezdeménye
zések személyes megismerésének lehetőségei csökkenőben vannak, halvá
nyul az igény vagy a késztetés is.

E problémák vázlatos említései csupán a gondoknak. Orvoslásukhoz sze
retnénk hozzájárulni azzal, hogy az alábbiakat felvetem.

— Tekintsük át a középfokú képzés helyzetét, és dolgozzuk ki egységes 
rendszerét, mely így lehetővé tehetné országosan is elfogadható középfokú 
végzettség igazolását!

— 4—5 évenkénti rendszerességgel kötelező továbbképzési fórum okra 
juttassuk el a főiskolát vagy egyetemet végzett kollégáinkat!

— Dolgozzuk ki a főiskolai és egyetemi képzésre alapozódó magasfokú 
művelődési otthoni specializáció lehetőségét, melynek ágazatai a legfontosabb 
szakmai területek szerint: a menedzserképzés, a közösségfejlesztő-képzés, a 
tömegkommunikációs szakértőképzés lehetnének.

Azért is szükség van erre, m ert a  kiképzett népm űvelők sokasága kap 
ajánlatot, és helyezkedik el olyan kulturális intézm énynél, melynek szak
emberképzése m egoldatlan vagy megoldhatatlan. Tegyük lehetővé, hogy a 
munkavégzés kötelezettsége alól felmentve vegyenek részt e képzésekben a 
hallgatók, esetleg úgy, hogy m aguk is finanszírozzák részvételüket.

Jó képzési lehetőség lenne, ha aspirantúraszerű megoldással tám ogathat
nánk az egyetemet végzett kollégákat egyetemi doktori címük megszerzé
sében.
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Németh János István
a rétsági Városi Jogú N agyközségi Tanács VB  közm űvelődési felügyelője

Az elmúlt évtizedeik közművelődési tárgyú dokum entum ai u tán  üdítően 
h a to tt a Népművelési Intézet v itaanyagának 1., 2., 3., 7. és 15. pontja. Nyo
m a sincs ezekben a fejtegetésekben a közművelődés tervutasításos rendsze
ré re  jellemző közhely m egfogalm azásának („rekreációs tevékenység”, „a sza
bad idő k u ltu rá lt eltöltése”, ,,rétegorientáció”, „a központi elvárásoknak meg
felelően” etc.). E m élyhűtött szellemi konzervek eltűnésével egyidejűleg meg
jelennek azdk a fogalm azványok, céltételezések, k ísérleti és egyéb tapaszta
latok összegzései, m elyek m ár képesek érzékeltetni a változást, azt az irányt, 
m elynek hagyom ányai idehaza szerények ugyan, s jövője sem egyértelmű, 
m indenesetre a társadalomvezérlés energiáit szabadítja föl. Persze más meg
közelítésben — éppen e fejezetek kapcsán — fölvetődhet a „hogy került a 
csizma az aszta lra” jól ism ert értetlenkedése, pontosabban: kik lehetnek azok 
— és m iért —, akik egy szívósan patem alisztikus rendszerben akarnak egy 
öntevékenységen alapuló, alulról építkező, az autonóm iák pluralizm usát fel
tételező alrendszert m űködtetni? Milyen jövője, reális esélye lehet ezeknek 
a „kívánatos”, ám de a társadalm i praxisba egyelőre ecetlegesen illeszkedő 
funkcióknak?

Nos, e kételyek szorítása éppúgy érzékelhető az anyagban, m int a szem
léletváltozás frissessége. Túl azon, hogy e vállalkozó kedvet ta rto m  az anyag 
igazi sikerének, néhány jellemző problém át ez is hordoz — koraszülött elő
deihez hasonlóan. M indenekelőtt az elméleti kiindulás sum m ázata hiányzik 
a dokum entum  bevezetésében. Mégpedig a kultúra, m űvelődés fogalmának, 
funkciójának a legutóbbi évek kutatásain  alapuló értelm ezésére gondolok.

A doktrinerség vádjának elkerülése m iatt hangsúlyozom, hogy a kul
túraelm életi m egfontolások rögzítése korántsem  az elm élet „hasbeszélése” 
m iatt fontos. Az elméleti megközelítés soha nem lehet öncélú. Nélkülözhe
tetlen a társadalm i valósággal, a konkré t szakmai gyakorlattal való szoros 
kapcsolattartás. U gyanakkor nem  tudok elképzelni semmiilyen formában 
eredm ényes m unkát megfelelő elm életi biztonság nélkül. Különös sivársá
got, magába zárkózást érzek az olyan tevékenység körül, mely nem párosul 
a megfelelő tudom ányos „rá lá tás” dimenziógazdagságával. Talán nem fölös
leges, ha az em lített összefüggés igazolására Lukács Györgyöt idézzük, aki a 
következőt írta  a tudom ányos megismerés jelentőségéről: „A m unka és a be
lőle kinövő legm agasabb rendű tudatos forma, a tudom ányos m agatartás ez
által nemcsak a tárgyi világ fölötti uralom  eszköze, hanem  ettől elválaszt
hatatlanul kerülő ú t is, mely a valóság gazdagabb föltárása következtében 
m agukat az em bereket gazdagítja, és összetettebbé, em beribbé teszi, mint 
am ilyenek egyébként lehetnének.” Ebből következően nyilvánvaló, hogy a 
kultúraelm életet — helyesebben m ondva a ku ltúra m ibenlétéről vallott né
zetek rendszerét — a m indenkori társadalm i gyakorlat involválja, vagyis 
ezek alapos ism erete egyben a társadalm i megismerés eszközéül is szolgál
hat. Ezen túlm enően „visszahat” az elmélet — akár kim ondva, akár csu
pán a m űvelődéspolitika által ideológiává egyszerűsítve — az intézményi 
gyakorlatra, a művelődés egész folyam atának szervezésére. Ezért is nagyon 
fontos a m indenkori m űvelődéspolitika „elm élet-választó” megfontolásainak 
a tisztázása. Elég ennek igazolására fölidézni a sztálini „kultúraelm életet” és

80



a szovjet vagy az ötvenes évek magyarországi kulturális fo rradalm át intéz
ményszervezeti következményeivel együtt. Persze ez a gyakorlat azért volt 
hibás — s az általa képviselt szélső érték  ezért fontos m int példa —, m ert 
az elmélet igyekezett megelőzni azt, hiába volt akkor is nyilvánvaló, hogy a 
saját árnyékát senki nem lépheti át.

Talán sokan azt gondolják, hogy a társadalom  megismerésének nem a 
legadékvátabb eszköze a kultúraelm élet — még ha látens összefüggések ki
m utathatók is —, hanem sokkal inkább alkalm as e feladatkörre a szociológia, 
a politológia, a statisztika stb. A közművelődési feladatok értelm ezésekor a 
felsorolt tudom ányok segédszerepét messzemenően elism erhetjük. Csakhogy 
a népművelőnek a művelődési otthoni tevékenységhez, annak megszerve
zésekor nem  általában kell ism erni a társadalm at, hanem abból a sajátos 
nézőpontból, amit az adott helyzete megkövetel. Vagyis a ku ltú ra  és m ű
velődés funkciójának elméletileg tisztázott alapjáról.

Hangsúlyozhatjuk m indezek alapján, hogy a kultúraelm élet elsődleges 
célja a ku ltúra  fogalmának, társadalmi funkciójának meghatározása; ugyan
akkor a tudom ány tárgyához tartozik  annak a folyam atnak az elemzése is, 
mely a ku ltú ra  társadalm i jelenvalóságával, a „kik” (mint részesedők és 
szákértők) és „hogyan” (a közművelődés intézményi technológiája, a m űve
lődés egyéb formái) problém akörével jellemezhető. Egészen m ás népművelői 
tevékenységet igényelt az axiológiai elemekkel és politikai sandaságokkal te r
helt voluntarista pártpolitika kultúráró l vallott fölfogása, m int am it a h a t
vanas évek reform folyam atai nyom án kibontakozó ontológiai, tevékenység- 
központú, az egyén és a társadalom  totalitásával és annak kapcsolataival, 
kölcsönhatásaival, e viszony  történelm i perspektívájával és minőségével 
egyaránt számoló kultúrafelfogások gazdagsága lehetővé tesz. Még egyszer 
rögzítve azt, hogy nem a doktrinerség, nem a világ fejtetőre állításának a 
szándéka m iatt hiányoltam  a vitaanyagból az elméleti alapozást, hanem  a 
m ár elm ondottakon tú l szakm ánk presztízsének javítása érdekében is fon
tosnak tartom  a tudományosság elvének érvényesülését, elsősorban a m arxis
ta kultúraelm életi kutatások fölhasználását m unkánkban.

Joggal adódhat a föltevés: mi a közös a sztálinista kultúrafelfogások és 
a hetvenes-nyolcvanas évek jugoszláv, m agyar és részben lengyel ku ltú ra
elméletei között? A legegyszerűbben akkor válaszolunk, ha a marxizmussal 
való kapcsolatukat jelöljük meg azonosságként. Míg a voluntarista „ideoló
gusok” egy olyan filozófiai há tte re t hangoztattak, mely egy osztályharc- 
m enetrendhez hasonlítható leginkább, addig jelenkorunk m arxista elmélet
íróinak többsége belátta, hogy M arx gondolatrendszere, világszemlélete nem 
attól zseniális, hogy m inden korszak minden problém ájára megoldási receptet 
ajánl, ezáltal magát és a maga igazát kizárólagossá téve, hanem  pontosan 
attól, hogy általános szemlélet- és megközelítési módja, m ódszertana lehetővé 
teszi a változó idővel és korokkal a  lépéstartást, és a létszférák összefüggé
seit föltáró elemzései példaként szolgálnak szám unkra is. A partta lanság  el
kerülése végett jelezzük, hogy az utóbbi évtized intenzív kísérleteihez, re
form törekvéseihez az átfogó keretet, az egységes fogalmi alapot a m arxizm us 
filozófiai antropológiája kínálja. Ezek szerint a társadalm i (nembeli) ember 
igazán az emberi lényeget (a társadalm i viszonyok összessége!) formáló és 
létrehozó ember. Ő az, aki a céltételező m unka gyakorlatában képes a lét- 
szerűen objektív valósággal aktív  viszonyt k ialakítani s így univerzális te r
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mészeti lényként létezni. Ez a létezésimód jelenti a természet bővített — az 
egyén konkrét biológiai szükségletén túli átalak ítását, újraterm elését, s így a 
term észeti korlátok fokozott visszaszorítását. E folyam at szükségszerűen a 
történelm i időben valósul meg, miközben állandóan gazdagodik — és gaz
dagodhat — az egyénben, tudatosul — és tudatosu lhat — az egyénben a tá r
sadalm i viszonyok teljessége, és így lesz az em ber azok mind szabadabb 
(autonóm) élvezője. Társadalm i viszonyaink m ind szélesebb körének tudato
sulását jelenti (jelentheti) teh á t a társadalm i praxis, melynek során az egyén 
életvitelében a létezés állandóan gazdagodó dimenziói bomlanak ki — éppen 
önmaga képességeihez, lehetőségeihez és szándékához m ért megvalósulása 
által. Életünk (az egyed) végességét létezésünk végtelenség élménye váltja 
fel. Hasonló ennék a  fölismerésnek az ereje, m int például a hívő em ber szá
m ára a túlvilág reménysége, noha m erőben m ás létszemlélet eredménye. Hi
szen a m arxi antropológiában nyom a sincs a „külső segítségnek”, a m indent 
megoldó „csoda m otívum nak”, az isteni lényeget soha meg nem közelithető 
gyarlóságnak. A túlvilág örök világossága helyett a „kölcsönkapott idő” (Füst 
M.) alatt küzdhet az em ber társadalm i viszonyainak birtokbavételéért, tö rté
netiségének és jövőtudatánák  méltóságáért, e valóságos szabadságért. Hiszen 
történelm e az ő társadalm isága: Mozart zenéje, a m unka öröme, sikere, nem 
zeti hovatartozása, a civilizációk fényei és árnyai, gyermekeinek szépsége, 
az idegrendszerébe m anipulált nukleáris veszély egyaránt hozzátartozik ama 
méltósághoz, am elynek alap já t a nem ünkre kizárólagosan jellemző történelm i 
akkum ulálódás többlete biztosítja. Kapcsolatot társadalm iságunkkal, kapcso
lato t az emberiség állandóan bővülő gazdagságával, kapcsolatot önmagunkon 
keresztül a világm indenséggel — íme, ezek a világkép fő rendező elvei, me
lyekhez tudatosan lehet igazítani a m indennapok  életvitelét. Társadalm i vi
szonyaink tudatosításának „m aghasadása” olyan energiát szabadít föl, mely 
az egyén m agányosságának, szám kivetettségének sivár világából, tá rsad a l
m iságának dinam ikus gazdagságához ju tta tja  őt. Természetesen ez nem té
telezett, idealizált, valam inő kö tö tt program  alap ján  megvalósítható végcél. 
Ez a mindenkori fejlődés potenciális lehetősége, feladata, a társadalm i fel
tételek és egyéni döntések együtthatásának végtelen sorozata.

A személyes sorsok vonatkozásában az eredm ény az autonóm személyi
ség kialakulása lehet. Csak az individuum  képes azoknak a közvetítéseknek 
a fölismerésére, funkcionáltatására, melyeken keresztül egyéni értékei a 
praxis révén a legnagyobb hatékonysággal társadalm asulhatnak, értékesül
hetnek a közösség jav ára  is. Az individuum nak — tehát m int társadalm i 
szubjektum nak — m inden történelm i korban lehetősége van arra, hogy tu 
datos, „valóságos vonatkozásaiban” (Marx) gazdag életet éljen, ennek érde
kében rendezze életvitelét, viszonyát a társadalom  m ikro- és m akrostruktú- 
ráihoz. így válik forradalm i cselekvéssé és politikai té tté  a kor által erősített 
elidegenítő manipulációk m inim álisra szorítása a mindennapi életben, mely
nek sikeres m egm entése az elidegenedés töm egsírjától az életminőségre való 
törekvés hiteles mértékegysége.

E vázlatosan értelm ezett m arxi történelem filozófiai funkció szerencsésen 
m agában foglalja azt a problém akört, mely átm eneti társadalm unk számos 
jelenségére — és ezen belül a közművelődési tevékenység látványos disz- 
íunkcióira — a legátfogóbb m agyarázatot ad ja: nevezetesen kultúra és el
idegenedés összefüggését. Az elidegenedés a szocializmusban — és ezt nem
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lehet eléggé aláhúzni — éppúgy megjelenik, m int más társadalm akban, ámde 
gyökerei nem  a társadalm i ellentétek feloldhatatlanságában, hanem  az átm e
neti fejlődési szakasz fogyatékosságaiban keresendők és találhatók , és meg
haladása is csak az itt adott term elési és tulajdonviszonyok között lehetsé
ges. Nyilván m ást jelent ez a fogalom — és gyakorlat — a személyi kultusz 
politikai önkénye idején és m ást a nyolcvanas évek demokratizálódó, reform - 
hangulatú szakaszában.

Napjaink gazdasági m egújulása lendületet adott a term elés szférájában 
az elidegenedés leküzdéséhez, hiszen az em ber szerepének a hangsúlyozásá
val és nélkülözhetetlenné válásával a term elés reform jának sikere egyenesen 
arányos folyam at. Ugyanakkor a közélet bántó hiányjelenségei, valam int a 
m indennapi életsorok sokszor bántó tünetei továbbra is az elidegenedés 
m arxista értékelemzésével magyarázhatók, és felszámolásuk csak a valóság 
könyörtelen megismerésével és szükség szerinti m egváltoztatásával elképzel
hető. Ahhoz azonban, hogy a közművelődés változó funkcióit egyre inkább 
siker koronázza, e jelenséggel szembe kell nézni és a saját eszközeinkkel küz
deni annak m ind átfogóbb m eghaladásáért. Ebben a társadalm i szituáció
ban pedig tudom ásul kell venni, hogy a mindennapok szerkezetében az egyén 
társadalm i gyakorlata és „kulturálódása” egymástól elszakadva, vagyis el
idegenedve jelenik meg. Azaz a megszokott életét élő em ber számára az 
úgynevezett ku ltu rális  tevékenység — ami a napi időalap felhasználást vagy 
a művelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételét jelenti — sze
mélyiségének és aktivitásának pusztán egyik „szektora”, és ez a m indenna
pok konkrétságában — az egyéb „szektorok” társadalm i és egyéni érdekek
től túlhajszolt burjánzásában — akár el is sorvadhat. Nem tagadható a köz- 
művelődési intézm ények felelőssége a személyiség azonosságának helyreál
lításában, ám átruházni rájuk a kizárólagos felelősséget ebben, holmi reszort- 
feladatként, m erőben hibás irányítási szándék. A politikai döntések axióm á
jává kell hogy k inő je  m agát az a tétel, m iszerint a társadalm i fejlődés in
tenzív szakaszába lépés érdekében m inden  tevékenység eredm ényes elvégzé
séhez nélkülözhetetlen ama kulturális minőség, mely a személyiség ak tiv itá
sára  alapozott tudatosságot, érdekeltséget, végső soron társadalm i integráaiót 
jelent. Ez az, am it a hamis (messianisztikus) tudat k ialakulásának  elkerülése 
m iatt — m elyre a népművelőkben felfokozott hajlandóság van — nem lehet 
elégszer aláhúzni. Ez a nyitás nem csupán a közművelődés ügye, hanem ha
talm i kérdés is. A „szövetségesek” ébredése nélkül a legjobb kezdemé
nyezések is utópisztikusak lehetnek. Persze, hogy ez m ennyire nem  hárítha tó  
csak a politikára, arra  az építészek szövetkező kéznyújtását em líthetjük pél
daként. A társadalom  egészének elmozdulása, átalakulása, dem okratizálódása 
szükséges az elidegenedés meghaladásához. A felelősség e tág köréből befe
jezésül egy elem et vizsgálok, mely nézetem szerint a közművelődési intéz
ményhálózat szempontjából kulcsfontosságú: öntevékenység és autonómia vi
szonyát. Akár az antropológiai alapokat idézzük, akár a dem okratizmus gya
korlatát elemezzük, akár a legutóbbi időszak hazai művelődési kísérleteit 
vizsgáljuk, az állam polgári öntevékenység energiáinak fölszabadítása m inden 
esetben m érvadó jelentőséggel bír. Ez az a közös nevező, amelynek segítsé
gével a legkülönbözőbb álláspontok képviselői m egértik egymást. Az önte
vékenység esetünkben az a „tiszta forrás”, m elyet művelődésszervező m un
kánk során újból és újból fölfedezünk, s melynek sikeres „becsatornázása”
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az intézm énybe új minőséget jelent. Az elmúlit negyven év hazai művelődés- 
történetében legalább kétféle öntevékenység különíthető el: az ún. ^koalí
ciós öntevékenység” (1945—48), ille tve  a „kallódó öntevékenység” (1968-tól 
napjainkig). Ha a két típus közötti eltérés okát k u ta tjuk , akkor az autonómia 
jelenlétében, illetve hiányában találjuk  meg a m agyarázatot. Az elm últ év
tizedek „kallódó öntevékenysége” és a népi dem okratikus átalakulás három 
esztendejének pántok, egyletek, szervezetek, egyházak stb. által tám ogatott, 
finanszírozott kulturális mozgalmak „koalíciós öntevékenysége” között csu
pán tüneti azonosság m utatható  ki, lényegüket tekintve merőben eltérő va
lóság kulturális m egnyilvánulásairól van szó. Míg a koalíciós időszak pezsgő 
helyi közéletének fontos tartozékai voltak ezek a művelődési formák, addig 
a hatvanas-hetvenes években jelentkező öntevékeny mozgalmak a helyi kö
zösségek, autonóm iák, érdekcsoportosulások tisztázatlan helyzete, funkció- 
zavarai — végső soron a helyi közélet hiánya — m iatt „kallódóvá” váltak. 
S m indaddig azok is m aradnak az em lített és az újonnan születő hasonló 
törekvések, míg a helyi társadalmat a spontán közösségek és a szervezett 
autonómiák stabil bázisa nem  lesz képes rehabilitálni. Ebből a nézőpontból 
tehát a helyi közélet társadalm asultságának fokm érője az elért autonómia
szint lehet. A gazdasági önállóság (alap), a szervezeti elkülönülés, az érdek- 
képviselet mechanizm usa és a szelekció, valam int a tudatosan vállalt prog
ram  (érdekorientáció) együttesen jelzik ezt az autonóm iaszintet. A társada
lom vezérelt kezdeményezések kibontakozásának legfontosabb szakasza, biz
tosítéka az autonóm iával történő stabilizálódás. A művelődési otthonnak a 
helyi társadalom  rehabilitációs folyam atában m eghatározó szerepet tulajdonít 
a vitaanyag (15. pont, különösen annak utolsó bekezdése). Ami a k ialakult 
helyzet ellentm ondásosságának a lényege, hogy az itt em lített „helyi érték”, 
„nyilvánosság”, „nyitottság” — vagy ahogy korábban neveztük: „a helyi 
kezdeményezések öntevékenysége” — önmagától soha és semmilyen form á
ban nem „csatornázódik” a művelődési otthon szakmai tevékenységébe, csak 
a közéletet megpezsdítő autonóm  szerveződésök megerősödésének a ha tá
sára. Noha itt ismét a politikai rendszer dem okratizálódásának a „nagyfa
lába” ütközünk — hiszen sokan a sztálinizmus kivénhedt tákolm ányára hin
te tt szenteltvíznek tekintik  az utóbbi idők egyletekben, körökben, társasá
gokban m egnyilvánuló liberalizálódását —, a fö ltárt összefüggés merőben 
új szemléletet és gyakorlatot igényel — településtől és nagyságrendtől füg
getlenül — a közművelődési intézm ényhálózattól. A művelődési otthon a je
lenkori társadalm i küldetésének megfelelően a helyi közéleti szerveződésnek, 
az állam polgári aktivitásnak, a megerősödő autonóm iák érdekfeltáró, szelek
táló és konfrontálódó dinam izm usának az otthona, ezen funkciójából követ
kezően m unkatársaival e folyam atok szakértője, anyagi eszközeivel pedig 
mecénása is. Természetesen ez a szerepkör az intézm énytípus sajátos — 
mind szélesebben értelm ezett — kulturális adottságainak közösségformáló, 
valam int az egyéni érdeklődést kielégítő és befolyásoló kom plexitásában va
lósuljon meg.

A művelődés elméletének néhány fontos problém akörének kiemelésével a 
vonzó perspektívát kínáló vitaanyagból hiányzó „harm adik dimenziót” sze
rettem  volna érzékeltetni. Elképzelhető, hogy a prak tikus tapasztalatokat és 
kísérleti elemzéseket újszerűén összegző dokum entum  a jövőben sem igényli 
majd e dimenzióbővülést és az ebből következő fogalmi azonosságot. Am
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ha a közös gondolkodás valam it hasznosítani tud  az itt leírtakból, esetleg 
újabb gondolatokat, v itákat és találkozásokat inspirál, a hozzászólás, a neki
buzdulás m ár nem  volt hiábavaló.

Orbán Ottó
a Csornai Kossuth >Kör Művelődési Egyesület elnöke, községi elöljáró

. . .  Szülőfalumnak, ahol most is élek, 680 lakója van. Kis helyen az élet 
is kicsi. A közművelődésnek népi hagyom ányait örököltük a háború előtti 
időkből, de m iután a 60-as években a közművelődés tárgyi feltételei (mű
velődési otthon) megszűntek, a közösségi életben pangás következett be. A 
lakosság igényelte a helyi ku ltu rá lis  közéletet. A kiindulási pont egy m űve
lődési otthon megépítése lehetett. Azonban a  lakosság több m in t tíz éven át 
hiába kérte ennek m egvalósítását a Nagyberki Községi Közös Tanácstól, 
ígérgetések volták ugyan, de am ikor lépni kellett volna, mindig pénzhiányra 
hivatkoztak. Végül a  lakosság megelégelte az ám ítást, és minden hatósági en
gedély nélkül (még te rv ra jz  sem  készült) hozzáfogott és sajátkezűleg, tanácsi 
tiltakozás ellenére, felépítette faluja művelődési otthonát. Az építkezés to
vábbfolytatását és befejezését m ár a tanács végezte. 1981-ben le tt kész a 
ház. Ám kulturális élet alig van, a közművelődést nem szervezik kellően, a 
ház nincs kihasználva.

Öt községnek van ugyan összesen egy népművelője, de ő egymagában 
ekkora területen  vajmi keveset tehet. Az emberek rájöttek, hogy ahogyan a 
művelődési házat megépíteni is csak saját erejükkel és akaratukkal volt 
lehetséges, a kulturális közélet m egterem tését sem várhatja  mástól. 1984 
júliusában történ t, hogy létrehoztuk a Csornai Kossuth Kör Művelődési 
Egyesületet.

A m egalakulás előtt k ikértük a Kaposvári Városi Tanáas művelődési 
osztályának és a Nagyberki Községi Közös Tanács vezetőinek a véleményét. 
A szervezésre engedélyt kértünk 12 állam polgár aláírásával, valam int az 
elkészített alapszabály-tervezettel. A fenti szervek megvizsgálták a kérelm et, 
és szóban engedélyezték a m egalakulást. A községi tanács írásban vállalta 
az egyesület működésének tárgyi felételének biztosítását a művelődési ház 
rendelkezésünkre bocsátásával. . .  Azóta 10 hónap te lt el, és m ég m a sem 
kaptunk írásos működési engedélyt. A hivatalnok aggálya az, hogy a szer
vezési kérelm ünket nem neki, az igazgatási osztálynak, hanem a művelődési 
osztálynak címeztük. így szól az ítélet — az egyesület törvénytelen, ille
gális . . .

Hát ez az, amit józan ésszel nehéz felfogni, és az emberekkel nem  lehet 
elfogadtatni. A hivatal em bere azt m ondja: jó az alapszabályzat, a célkitű
zésék helyesek, az egyesületre szükség van, tám ogatják, javasolják és fogják 
is engedélyezni, de előbb 59 em ber játssza el a színjátékot, ism ételje meg a 
tavalyi megalakulást. Az alapszabályzat, jegyzőkönyv stb. szó szerint lehet a 
régi, de új kelettel kell ellátni. Szerepelni kellene tehát a H ivatal előtt. Érez
zük, valahogy ez nem megy. Pedig nagy volt a lelkesedés . . .
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Papp Mária Edit
a debreceni Kölcsey Ferenc M egyei-Városi Művelődési Központ

és Ifjúsági Ház munkatársa

Átolvasva a vitaanyagot, több ellenvélemény fogalmazódik meg bennem, 
m int egyetértés. Az egész alaphangvételét, törekvését igen v itathatónak  ta r
tom. Több pontatlanságot, átgondolatlanságot lá tok  benne . . .

1. A cél, fe ladat megfogalmazása. A Pedagógiai lexikon meghatározása 
nyilván csak egy megfogalmazás, s nyilván a vitaanyag összeállítása kiindu
lási alapul azért fogadja el, m ert egyezik a fe lfogásával. . .  A m eghatározás 
maga is bírálható, egyoldalúsággal vádolható. I t t  hiányzik a dialektika, a 
művelődés m ásik része. N apjainkban — igaz — nagy szerepet kap az egyé
nek és csoportok igényének kielégítése, a m indennapi ku ltúra, s ez igen he
lyes, mivel eddig m indez háttérben  volt. De m ost teljesen k iik ta tn i a m á
sik felét — nem  életképes, nem helyes. Tulajdonképpen a ku ltú ra  társadal
mi szerepét csökkenti. A m ásik részt (talán megfogalmazni sem kellene) az 
igények növelése, felkeltése, a társadalom ban szükségesnek ta r to tt  eszmei, 
ideológiai, m űvelődési norm ák, értékék közvetítése jelenti.

Jóllehet ez eddig túlsúlyban volt a m ásik rész rovására, mégsem eshe
tünk  át annyira a túlo ldalra, hogy lem ondjunk róla. Sok m indenben le
m ondtunk, s társadalm unk m áris issza ia levét (egy-két évtized óta nem 
form álunk viselkedést a fiataloknál, régim ódinak ta rtju k , hogy ilyesmivel 
törődjön a közművelődés, s körül kell nézni a viselkedni, megjelenni, beszél
ni nem  tudó fiatalok töm egében — s ez csak egy példa a sok közül). Tehát 
a társadalom  nem  m ondhat le m űveltségeszm énye terjesztéséről sem, ahogy 
eddig egyetlen társadalom  sem m ondott le róla — saját jól felfogott é r
dekében.

Ezek szólnak az olyan lelkes megfogalmazások ellen, am it a m eghatáro
zás u tán  olvashatunk, a 2. résziben is. Mindez, am it itt leírva olvastunk, talán 
a kom m unizmusban saját teljes ön tudatára  ébred t és kiteljesedett em berre 
vonatkozik, de nem  napjaink  eleven m agyarjaira.

2. A m agyarázat másik felvetődő jellem zője: a helyi vonások tú lzott 
jelentőséget kapnak. A helyi vonások a gyakorlati m unkát eddig is nagyrészt 
determ inálták (m ert mi determ inálta volna jobban!), ebből totális konoepciót 
kialakítani h iba és szűklátókörűség. Nyílt, dem okratikus viszonylatok terem 
tésében ugyan közrem űködhet az intézm ény — de az olyan megfogalmazás, 
hogy: ezt „terem ti m eg”, mégis túlzás. T úlértékeljük  az intézm ény szerepét 
ezzel. Az pedig, hogy dem okratizm usunk m ég nem  kifejlett és nem  gyakorlat 
— ta lán  nem  újdonság a vitaanyag összeállítóinak sem, teh á t erre  ráépíteni 
a művelődési intézm ényt is (holott m agában is fejletlen) : elham arkodott, 
irreális koncepció.

E téren  teh á t nevezhetjük idealistának is a konoepciót és a vitaanyagot.
E két fő jellem ző (a közönséghiány kiszolgálása és a helyi vonások ki

emelése) bizonyos m értékig helyes. Ebben a m értékben és megfogalmazás
ban — ahogy i t t  olvasható — e ltú lzo tt. . .

3. A fentiekből k itűnik, hogy ezt nem tartom  ideális helyzetnek és intéz
ménynek, eltérően a megfogalmazók vélem ényétől. Idealistának igen. Azt, 
hogy jövőnek lehet-e ta rtan i, egyrészt egy alapos elvi alapállástól függ (a 
mostani nem igen lehet jövőkép). M ásrészt: m inden bizonnyal a mai intézmé
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nyékét kell felemelnünk és javítanunk. Irreálisnak látszik elképzelni egy jó
felszereltséggel működő, rem ek hálózat kialakulását a semmiből.

A következő célkitűzéssel egyet lehet érteni: új besorolási rendszert, 
ami lehetőleg a feltételek és a működés szintje szerint osztja be az intézm é
nyeket. Ugyancsak egyet lehet érteni a minimális teljesítm ény megfogalma
zásának szükségszerűségével, valam int a szakem berhiány csökkentésével (m ert 
csak csökkentését, nem megoldását tartom  reálisnak, de később ugyanezt 
írja  a vitaanyag is, m ikor arról szól, hogy szakképzetlenekkel ínég hosszabb 
ideig számolni kell).

4. Az intézmény m inden lakott helyen való m egalakításának elvét el
lentétesnek tartom  az eddig megfogalmazott helyi jellem zőkként leírt véle
ménnyel. Mert azok alapján — ha valahol nincs meg rá  a helyi lehetőség, 
erő, akarat stb. — akkor a „meg kell alakítani” megfogalmazás furcsán 
hangzik. De — bár a helyi szempontok erősítését nem  tartom  kívánatosnak 
— véleményem szerint nem  helyes a m indenáron való kialakítás. Éppen 
ebből születtek — tapasztalatom  szerint — a sem m ire sem jó, erőszakkal 
besorolt intézmények. Ha valam iben lehetőséget adunk a helyi önkorm ány
zatnak a döntésre, akkor éppen abban, hogy eldöntse: fenn tud-e, kíván-e 
ta rtan i művelődési in tézm én y t. . .

Az új besorolási rendeletet ..  . minden bizonnyal a régi tapasztalatán 
elindulva kell elkészíteni. Egyetlen vonatkozását szeretném  megemlíteni, am i
ről nem esik szó: a megnevezések természetes, használható, a hétköznapi 
szóhasználatba beilleszkedő rendjét, amivel ezek nemcsak szakmai term inus
sá válnak, hanem  az em berek között használható közszóvá i s . .  .

A működési vagy tevékenység-m inimum  megfogalmazása nyilván nem 
csupán mennyiségi, hanem minőségi is kell hogy legyen, egyébként ugyanott 
vagyunk, ahol ma. Az érdekeltségi rendszert jónak m inősíti a vitairat. A lap
jában  egyedül a nagy intézm ényeknél valósult meg egyáltalán ez a rendszer, 
m int később leszögezi. . .

5. Objektív feltételek. Aligha hiheti valaki, hogy központilag elő lehetne 
írni a feltétel-minimumot. Viszont az, am it i t t  a vitaanyag megfogalmaz, 
csak az elvárások m inim um át jelenti, a valósághoz (kivéve a nagy intéz
ményeket) maxim alista m ódon viszonyul. Pedig a m inim um  is kényes dolog, 
m ert nem egy szűkös falusi intézm ényt ismerünk, m elynek csak egy-két 
klubszobáját fűtik, s abban lelkes és eredményes m unka folyik. Csupán 
azért, mert nem felel meg a — máshol m ár elvárható — követelm ényeknek, 
még kár lenne bezárni, de ak ár csak lenézni is. A m inim um  legyen cél, de 
ne legyen kizáró ok. Inkább inspiráljon, m int megszüntessen!

. . . Meggondolandó, hogy az objektív feltételek településnagyság szerint 
változnak, ennek tükröződnie kell a tevékenységi követelm ényekben i s . . .

A 9. pontban leírt gazdasági helyzet más nézőpontot tükröz, m int az 
eddigiek. Egyértelműen csökkenésről beszél. Az előző, a feltételeket előírni 
kívánó rész m indenütt növekedésre számít, azt k ívánja előírni. Ez ellent
mondásos a vitaanyagban . . .

10. A népművelők helyzetén való változtatás is a feltételrendszerhez kell 
hogy igazodjék. De a jelenlegi rendelet erről is szól, s nem alapvetően mó
dosításra szorulóan. Ú jítás lehetne e téren az a felvetett gondolat, hogy 
technikai erőkkel, segéderőkkel mentesíteni a népm űvelőt a szakmához egyál
talán  nem tartozó m u n k á tó l. .  .
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Mivel a 11. porit a népművelőképzés helyzetét kívánja elemzés alá von
ni, azzal csaik egyetérteni lehet. A szakképzetlenek további megm aradásának 
koncepciójával s a nekik szóló szakm ai oktatási form ák bővítésével is. 
Azon,ban ezek évek óta napirenden lévő dolgok, am elyekben semmi előrelépés 
nem történik  . . .

A 14. pontban le írt vélem énnyel szembesítve megismétlem a nézetemet: 
szakmánk a m ai társadalom ban nem ad többet, m int am ennyit kap a társa
dalomból: bérben és feltételekben. Lehet, hogy ez helyenként igazságtalanul 
oszlik el (tapasztalatom  szerint ez a kevesebb), de átlagosan igaz. Legtöbb
ször azt tapasztalom , hogy a befek tetett népművelői m unka eredm ényt hoz, 
bár nyilvánvalóan vannak ellenpéldák (szerintem ritkábban).

A jelenlegi bérezési rendszert b írálja  a vitaanyag. De szó sem esik arról, 
hogy ugyanez az (új, alig bevezetett) bérezési rendszer teljesen elmossa a 
felkészültségi különbségeket (azonos kategóriába sorolja az egyetem et végzett 
népművelőt azzal, aki tanítóképzőben speciálkollégiumon készült fel). Ez a 
rendelet most rosszabb, m in t az előző v o l t . . .

A Népművelési Intézet soron lévő legfőbb feladatát a szakmai kérdések 
általános áttekintése, értékelése jelenti, véleményem szerint. Hogy ne egyedi, 
helyi vonások jellemezzék a közm űvelődést továbbra is, m ert az m ár kevés
sé hatékony, idejétm últ. Ezért m indazt, ami a helyi vonások, a decentralizá
lás törekvését m utatta , időszerűtlennek, hátrányosnak érzem. Sajnálatos len
ne ezekre építeni a közművelődés perspektíváját vagy ak ár csak továbbra is 
a mai szinten tartan i. A társadalm i szinten is elism ert szakm ává válás leg
főbb követelm ényét (jelenleg akadályozóját) látom ebben. Ennek a tovább
lépésnek m egtétele adhat csak megalapozott távlatot.

Rose Gábor
a budapesti I f jú Gárda M űvelődési Ház igazgatója

A m egküldött vitaanyagot kiemelkedően jónak tartom , megjegyzéseim
mel, illetve kiegészítő véleményemmel is ezt kívánom  erősíteni.

1. Hozzászólásom lényege: a társadalm i nyilvánosság (demokrácia) kér
dését kellene jobban körü ljárn i, m ert e tek in tetben  kissé naiv az NI-anyag. 
Attól függetlenül naiv, hogy több helyen em líti a külső tényezőket (intéz
mények helyzete, felszereltsége, népm űvelők helyzete stb.), de az „önprog
ram ozást” is csak e külső jegyekkel állítja  szembe.

Én itt kénytelen  vagyok kiem elten foglalkozni azzal az alapkérdéssel, 
mely szerintem  alapvetően befolyásolja „m a és holnap” a művelődési ottho
nok m unkáját. Ez a  kérdés pedig a dem okrácia kérdése, nem elvi síkon, nem 
elméleti megközelítéssel, hanem  a gyakorlat oldaláról.

Hazánkban tíz éve program ra tűztük  a dem okrácia „bevezetését”. Min
den központi dokum entum  említi. A gyakorlatban ez igen lassú folyam at.

Lakosságunk (ideértve a gyerm ekeket is) felkészítése csak fogalmákban, 
illetve deklarációkban rögzített módon „folyik”. A napi közélet (vagy politi
ka) különféle lépcsőfokain ennek a leghalványabb jelei sem m utatkoznak. Az 
emberek nem m ernek, de nem  is tudnak  élni deklarált jogaikkal, m ert a 
demokrácia gyakorla tát meg kell(ene) tanuln iuk . E tanulásnak pedig az is
kolában, m unkahelyen, családban kell(ene) kezdődnie, m ajd folytatódnia a 
közéletben, lakóhelyen, a szabad idő eltöltésében stb.
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Az anyag utal a művelődési otthonok rossz helyzetére, de szerintem  ez 
itt másodlagos kérdés. A lényegi problém akört em lítettem : ahhoz, hogy he
lyet adjunk, illetve hogy elsősorban az önmegvalósító folyamatok kapjanak 
tere t intézményeinkben, feltétlenül szükséges egy erre  „kiképzett” lakosság, 
amely majd elhiszi, tudja, hogy a művelődési otthonok teljes egészében arra  
vannak hivatva, hogy tere t adjanak az 6 kezdeményezéseiknek. U gyanakkor 
jelenleg az a helyzet, hogy „gyanússá” válik m inden olyan kezdeményezés, 
mely nem egy előzetes és elfogadott és konkrét m unkaterv  alapján valósul 
meg. Em líthetek konkrét példát is : megszerveztük az ...... ÉS” k lubunkat, il
letve helyet ad tunk  az Élet és Irodalom c. hetilap olvasóinak, hogy kedvükre 
vitatkozhassanak szerkesztőkkel, írókkal. A beszélgetések nyíltak voltak, 
gyanússá váltunk a  helyi pártbizottság előtt. A k lub  m egszűnt (jelenleg a 
BMK-ban működik). Tudok más intézm ények hasonló problém áiról is.

Nem kívánóik itt kitérni az ez évi országgyűlési és tanácstagválasztá
sokra, ahol a kettős jelölések m ár jeleztek (volna) valam it, de a szervezők 
gondoskodtak arról, hogy nehogy spontán módon kerüljenek fel (tömegesen) 
a jelöltek a listára.

E gondolatkört nem egy reakcionárius népművelő veti fel, hiszen politi
kailag egyértelm űen elkötelezettnek érzem magam, csak jelezni kívánom, 
hogy a vitaanyag nem té r  ki megfelelően az ún. igénybevevők körére, ahon
nan alig-alig jön kezdeményezés, hiszen a m agyar állam polgárnak fogalma 
sincs arról, hogy intézményeink tá r t  karokkal várják  őket. De nemcsak a 
fogalmai nincsenek meg, ismeretei és gyakorlata is hiányzik arról, am it rö
viden dem okráciának nevezünk.

2. Jónak tartom  azt, hogy újólag sorolják be az intézményeket, s m inő
ségileg tegyenek különbséget szervezet és szervezet között. Csak az itt a fő 
gond, hogy országosan maxim um  15%-ban alkalm asak intézm ényeink a je 
lenlegi megfogalmazás szerinti igények teljesítésére. Fejlődés-fejlesztés pedig 
nem várható! Még a szakem ber-utánpótlás is m egoldhatatlan feladatot je 
lent a társadalom nak (oktatás, presztízs, élet- és m unkakörülm ények), hát 
még az objektum ok helyzete, berendezése! Hisz m a m ár a lakosság b irtoká
ban korszerűbb és ízlésüknek megfelelőbb bútorok, eszközök vannak, m int 
a művelődési otthonok 95%-ában! Ennek ism eretében hogyan várják  el tő
lük, hogy igényeljék helyiségeinket? Idevonatkozó ellentmondás, az állami 
céltámogatási rendszer (OKT, tanácsok, vállalatok, lakosságtól nyert bevé
telek), mely viszonylag sok csatornán, de abszolút cél- és rendszertelenül 
„folyik”. Ügy is m ondhatnám : divatok szerint szerveződik. Sok millió forin t 
kerü lt szétosztásra ellenőrizetlenül

— döcögő lakóklubokra, ahol egyes aktív  lakók saját hobbitevékenysé
gükre kaptak tám ogatást, döntő többségük m a vegetál vagy „szünetel” ;

— iskolák nyári és hétvégi nyitva tartására, a tám ogatást a pedagógus- 
bérekre, túlórák helyettesítésére (kiváltására) ford ítják ;

— számítógépekre, videóra, melyek többségét fetisizált módon „használ
ják ” ki, de rendszeres használatuk nem megoldott, főleg az ügyes népm ű
velők, diszkósok „üzletelnek” velük, ugyanakkor rendszerbe állításukra sem 
gyakorlat, sem lehetőség nincs.

3. E két főbb problém akör — realitás. A 14—15. vitapont valódi nagy- 
szerűségét rontja, hogy mi: a szakmában dolgozók pesszimisták vagyunk.
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Egyre inkább azok. Ugyanis a következetlen gazdaságpolitikából (és az eh
hez kapcsolódó közhelyrendszer folyam atos hirdetéséből) csak rossz szár
m azhat szám unkra. Amíg ez a társadalom  „elviseli”, hogy Ú jpalota, a Füredii 
lakótelep és Békásm egyer 50—80 ezres lakossága folyamatosan és remény- 
tetlenül ellátatlan  m arad, s míg egyes 5—10 ezres községek, kisvárosok ka
csalábon forgó palo tákat kapnak, addig következetes m űvelődéspolitikáról és 
ezen belül hálózatunk következetes fejlesztéséről és a népművelők (népműve
lés) presztízsnöveléséről szó sem lehet.

Hosszú ideig m arad még a mai helyzet, legfeljebb mariadnak a valóban 
„hívő” és dolgozni és produkálni kívánó tehetséges népművelők helyi ered
ményei.

Pesszimizmusom ellenére feltétlenül szükségesnek tartom  a  tanácskozás 
összehívását, s ehhez minél nagyabb, széles körű publicitást, hogy felhívjuk 
figyelm ünket gondjainkra.

E gondokkal rendszeresen zaklatnunk kell a korm ányt éppúgy, m int a 
társadalom  „lelk iism eretét”, a közvéleményt, s  ha az ilyen tanácskozások 
megvalósulnak, m ár az is egy eredm ény. U gyanakkor igen fontos lenne 
gondoskodni arról, hogy a művelődési otthonok hétköznapjai is rendszere
sen bekerüljenek a töm egkom munikáció rendszerébe.

Dr. Szabó Ferenc
ia Budapesti M űvelődési K özpont főm unkatársa, szakfelügyelő

. . .  További többször v ita to tt kérdések. A szakfelügyelet milyen néző
pontból vizsgálódjon? A van? A kell? A lehetne? Ha elfogadjuk, hogy helyi 
intézmény, akkor a tevékenység és a helyi szükségletek vizsgálatát, elemzé
sét hogyan végezzük? A közoktatási és közművelődési szakfelügyelet hogyan 
működjön összehangoltan? Véleményem szerint államigazgatási, a művelő
désügyi irányítás szempontjából a fővárosi tanács perspektivikusan is jó 
szervezeti modellt alak íto tt ki. A közoktatási (alsó és középfok) szakfelügye
leti és m ódszertani feladatok ellátására a Fővárosi Pedagógiai In tézetet mű
ködteti. A közművelődés területén  hasonló feladatkörrel hozta lé tre  a BMK 
szakfelügyeleti és m ódszertani osztályát. A könyvtári szakfelügyelet ettől a 
rendszertől elkülönülten működik. A szervezetek élnek, dolgoznak, de ösz- 
szehangaltságról, együttm űködésről még nem  beszélhetünk ..  .

Az 1968-as művelődési otthoni rendelet egyik előkészítő v itáján  felhá
borított, akikor m ég vidékiességemben sé r te tt egy álláspont, mely szerint a fő
városnak van differenciá lt „népm űvelési” intézm ényrendszere. Művelődési köz
pont és művelődési ház azért szükséges, de a k lubkönyvtár nem, az a vidék 
in tézm énytípusa. . .  Van a fővárosnak differenciált közművelődési intézm ény- 
hálózata, de nincs közösségi m űvelődésre alkalm as elégséges színtere, első
sorban a külső kerületekben . . .  A  fe lté tel-m in im um ok meghatározását ilyen 
szempontból is fon tosnak tartanám. A  fővárosban nemesük az intézmények 
száma kevés a lakosság számához viszonyítva, hanem  az intézm ények elhe
lyezkedése is aránytalan . U gyanakkor az állam i tám ogatás is nagyon nagy 
szóródást m utat. Például ,a kisebb lélekszámú kerületekben m agasabb az in
tézmény állam i tám ogatása. Ebben a kérdésben is a lakosság létszáma le
hetne a m érvadó. Feltétel-m inim um ként az egy lakosra adott állam i tám oga
tás m értéke lehetne a norm atíva. Az intézm ényhálózat fejlesztése Almássy
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téri m éretekben ma illuzórikusnak tűnik. A jövő reális ú tjá t a több, ará
nyosan elhelyezkedő, közösségi házszerű intézményben látom , ahogy erre 
m ár a  XI. kerület példát adott. Leginkább ez az intézm énytípus az, amely a 
„m unkásotthon” hagyom ányát eleveníti fel.

. . .  A vidék és a főváros művelődési otthona, ha arányaiban eltérően is, 
helyi és hiánypótló közművelődési intézmény. A  főváros külső kerületeiben 
a színház- és mozipótló funkció ellátása is fontos, nem beszélve a gyermek- 
és bábszínházi funkció ellátásáról, ami a jövő szem pontjából talán még 
fontosabb.

Számos felmérés tanúsága szerint a fővárosban nagyobb a művelődési 
otthonokban dolgozó népművelők fluktuációja — különösen a tanácsi intéz
m ényekben —, m int a vidéki intézményekben. A fővárosban még nem 
találkoztam  olyan esettel, hogy a szakem ber-ellátottság biztosítása érdekében 
ösztöndíjat adtak volna végzős népművelőknek. Ritkább az az eset is, m int 
vidéken, hogy lakásmegoldásban segítenék a művelődési o tthon dolgozóját. 
Szép számmal, hosszabb ideig utaztak a népművelők m unkahelyükre buda
pesti lakásukból, m intha bejárók volnának. H elyism eretük  a rövidebb ideig 
tartó  kötődés, a m unkahely és a lakóhely elkülönülése, a  kerü le t nagysága 
m iatt igen sok kívánnivalót hagy maga után.

. . .  A mozgalom, a mozgalmi jelleg egyre kevesebb esetben kerül szóba. 
Helyi közéleti tevékenység pedig a mozgalmi jelleg nélkül nehezen képzel
hető el . . .  A szakmaiság abszolutizálása elefántcsont-toronnyá m erevíti a m ű
velődési otthont. A szakmaiság erősítését a mozgalmi jelleg megtartásával 
együtt tartom  fon tosnak.. . S ajá t érdekünkben, saját intézm ényrendszerünk
ben m intha nem lennénk elég következetesek saját követelm ényszintünk be
tartásában  . . .  Mitől kezd „politikam entes” lenni, m ajdnem  öncélú irányba 
tolódni az intézmények m unkája? Tudom, érzem, hogy a megfogalmazás egy 
kicsit kemény, talán nyers is, de az érthetőség kedvéért szeretnék „sarkítani”. 
Egyre inkább arra az eredm ényre jutok, hogy am it okként kerestem, az 
m ár inkább okozat. Nem kivártam a népművelőket felm enteni, de a fenntar
tók, a helyi politikai, a helyi társadalmi szervek nem  tek in tik  a népm űve
lőket politikai partnereknek. Leírom: mozgalmi harcostársnak . . .

A  118-as rendelet alapján, a helyi alaptevékenység elbírálásánál, meg
határozásánál, jóváhagyásánál nem  tapasztaltam elég bátorságot, elég hatá
rozottságot a művelődéspolitikai elvek primátusának helyi biztosításában. 
M ire gondolok pontosabban? A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyze
tű  rétegek művelődésének segítését m iért nem soroljuk „gondolkodás nélkül” 
az alaptevékenységek körébe? Ami megfizethető, azt valóban fizesse meg az 
intézm ény látogatója. A halmozottan hátrányos helyzetű rétegeknek viszont ne
kü n k  kell még mindig többet adnunk az átlagosnál! Idekívánkozik még a 
társadalm i vezetőségek tém aköre. 1979 után azt rem éltem , hogy történik 
valam i érdemibb változás. Igazán még nem találtuk ki a választás és a tá r
sadalm i vezetőségek m űködésének dem okratikus fo rm á it. . . Szeretném, ha 
a népművelő helyi politikus lehetne, a  helyi érdekek érvényre jutásában 
politikai m unkatársként, politikai partnerként dolgozhatna. Szakmai hozzá
értésével a „hétköznapi, az ünnepi és szakmai ku ltú ra” a helyi sajátossá
goknak megfelelő arányban érvényesülne a tevékenységében . . .
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Tancsik József
a várongi P etőfi Mezőgazdasági Term előszövetkezet nyugalm azott elnöke

A kiadott m űvelődési otthoni tanácskozás v itaanyagát áttanulm ányoztam ; 
hozzászólásomat k im ondottan az apró-, illetve tö rpefalvak kulturális prob
lém áinak figyelem bevételével teszem meg.

Községeinik: Lápafő és V á ro n g .. .  Am ikor a községeknek még önálló 
tanácsa volt, a ku ltúrházak  a lakossági igényeket teljesen kielégítették. Meg 
kell még azt is em líteni, hogy pedagógusok is éltek m ind a két községben.

Az iskolák körzetesítésével egyidejűleg a pedagógusok is elköltöztek a 
községekből, így a ku ltúrházak  gazda nélkül m arad tak . A tanács pedig a 
látogatottság h iányában  (és hogy a gondtól, problém ától szabaduljon) visz- 
szam inősítette, lem inősítette k lubkönyvtárra , a lakosságot teljesen kitiltva 
ezekből a létesítm ényekből. H ozzájárult ahhoz is, hogy a Moziüzemi Vállalat 
a film vetítést m egszüntesse m in t gazdaságtalanul m űködőt. Így tehát a ta 
nács, m int a falvák felelős gazdája nem törődöm ségből gazda nélkül hagyta 
a f a lu t . .. Term előszövetkezetünk felism erve a helyzet tartha ta tlanságát, kér
te  a tanácsot, hogy a Várongi k u ltú rháza t adja á t a term előszövetkezet üze
meltetésére, am elyben a term előszövetkezet meg fogja oldani a két község 
kulturális igényének kielégítését. Elm ondtuk az em bereknek, hogy a két 
község egym ásra van utalva, fogjanak össze, m ert m áskülönben miind a 
ketten elvesznek. Az em berek m egértették és tám ogatták  a termelőszövet
kezet erőfeszítéseit a ku ltu rális  élet fellendítésével kapcsolatosan. Közben a 
tanács a  tsz rendelkezésére bocsátotta a várongi ku ltú rházat, amelyből a tsz 
alakíto tta k i a „Fárasztók H ázát”.

Bebizonyosodott, hogy a legkisebb településen is van az embereknek 
kulturális-közösségi igénye, hiszen a szám arányuknak megfelelően eléggé 
magas a látogatottság  . .  .

Amióta a szövetkezet üzem elteti a „Parasztok H ázát”, nincs olyan 
m érvű elkeseredés az em berek között, m int évtizedekkel ezelőtt, hogy senki 
sem törődött velünk. A falu m egtartóképességének igen fontos feltétele, hogy 
az emberek gondolataikat kicserélhessék, vélem ényüket valahol kifejthessék. 
Véleményünk szerint az aprófalvakban  a tsz segítsége nélkül nem lehet 
megoldani a közművelődést, ezért az e célra rendszeresített létesítm ényeket át 
kell adni a tsz-eknek üzem eltetésre, akik ott élnek és dolgoznak tagjaikkal 
együtt az aprófalvakban, akik tud ják , hogy milyen igényük van az embe
reknek. A felsőbb szerveknek pedig bízni kell a term előszövetkezetekben.

C. Tóth János
a Pest M egyei M űvelődési K özpont és K önyvtár közm űvelődési igazgatója

Néhány szó a gondokról, problémákról. A M inisztertanács 3/1979. (I. 20.) 
sz. rendelete értelm ében „A művelődési otthon a közművelődés egyik helyi 
alapintézménye, amely a lakosság művelődését szolgáló feladatait a lakó
helyen, illetőleg a m unkahelyen lá tja  el”. Ezt igazolja az a tény, hogy a 
művelődési otthonok az 1949-es m egalakulásuk óta a dolgozók százezreit 
vonták be az ak tív  művelődésbe, s rendezvényeikkel milliók számára terem 
tettek  ismeretszerzési, szórakozási lehetőségeket. G yakorta vállalták m aguk
ra  más ku ltu rá lis  intézm ények — színház, mozi, k iá llító terem  stb. —, szerve
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zetek feladatait, szerepkörét is. Jelentőségüket még inkább fokozza, hogy a 
községekben, kisközségeikben az iskola m ellett többnyire, a körzetesítések 
révén szinte egyetlen művelődési objektum  és lehetőség a m űvelődési otthon. 
Ennek ellenére gyakorta hallunk a művelődési otthonok válságáról, olyan 
m egnyilatkozásokról, amelyek kétségbe vonják ezen intézm énytípus létjo
gosultságát. Valóban igaz, hogy a m űvelődési otthonok egy jelentős hányada 
egyáltalán nem vagy csak alig-alig lá tja  el feladatát, s a legjobbak m unkája 
is k ívánnvalókat hagy m aga u tán  . . .

A művelődési otthonok nagy része m ár a létrehozása p illanatában  kor
szerűtlen objektum! feltételekkel ren d e lk eze tt. . .  Akkor, am ikor a h áz ta rtá 
sokban egyre gyakoribbá válik a  színes tv, a hi-fi torony, m a m ár nem  ritk a  
a videoberendezés, a személyi számítógép, az intézm ények zöme nélkülözi 
ezeket az eszközöket, s ism erve a várható  anyagi feltételeket, ez a nélkü
lözés m ég hosszú ideig elhúzódhat.

Az intézmények m űködésének finanszírozása m ár az induláskor sem volt 
teljesen biztosított, a pénzügyi fedezet és tám ogatások még a folyam atos 
nyitva ta rtá st sem oldották meg, nem is beszélve az o tt zajló program ok
ról. Egy-egy kam pányszerű ku ltu rális  eseménnyel aligha lehet a lakosság 
folyam atos művelődését megoldaná. A m űködési bevétel kényszere, illetve 
tú lzo tt m értéke óhatatlanul a ku ltú ra  m inőségének rovására megy, s az in
tézm ények többsége a  közművelődés ürügyén v itatható  értékű  műsorok, 
táncestek stb. rendezésére kényszerül. B ár az utóbbi években a tám ogatások 
összege emelkedett, de messze elm aradt a kiadások (energiaköltség, szállítás, 
utazás stb.) növekedési ü tem é tő l. . .  Ezért fo rdulhat elő, hogy az egy lakos
ra  eső tám ogatás összege gyakorta nem éri el az évi 30—40 fo rin to t sem ..  .

Nem megfelelő az intézm ényék káderhelyzete, személyzete. Igen m agas a 
képesítés nélküli népm űvelők száma, gyakori a flu k tu ác ió . . .  Az intézm é
nyekben a kisegítő személyzet Létszáma alacsony. Az a kívánalom , hogy m in
den népm űvelőre legalább egy fő kisegítő technikai dolgozó jusson, évek óta 
csak óhaj és kívánság m a ra d t . . .

B ár formailag lé tre jö tt a művelődési otthon hálózat, kapcsolódásuk, 
m unkam egosztásuk esetleges, a kölcsönös szolgáltatások úgyszólván hiányoz
nak, együttm űködésük véletlenszerű. Az intézm ényhálózat ugyan h ierarch i- 
zált — klubkönyvtár, művelődési ház, m űvelődési központ —, de ez az egy
m ásra épülés a gyakorlatban m ár kevésbé érzékelhető. Az intézm ényekben, 
néhány kivételtől eltekintve, szinte ugyanazokat a rendezvényeket, szolgál
tatásokat, csoportokat találjuk, függetlenül attól, m egvannak-e az optim ális 
feltételek vagy sem. Az intézm ények közötti inform ációcsere úgyszólván 
nulla . . .

A lakosság életm ódjában, ku lturális  szükségleteinek kialakulásában olyan 
lényeges változások történték, am elyeket, véleményem szerint, a m űvelődési 
otthonok, népművelők nem ism ernek kellőképpen, illetve ha a  felism erésig el 
is ju tn ak , nem m ernek vállalkozni annak feltárására, kielégítésére. Részben 
azért, m ert nincsenek meg az ideális feltételek a m egvalósításra, vagy m e
rőben m ást kellene tenniük, m int am it az eddigi gyakorlat d ik tá l t . . .

A művelődési otthonok egyik alapfunkciója a tájékoztatás. E lju tta tn i a 
lakosság legszélesebb rétegeihez m indazon inform ációkat, ism ereteket, am e
lyekre m ind a magánélet, m ind a  társadalm i lé t szférájában szükség le h e t . . . 
A művelődési otthonok különösen fontos szerepet tölthetnek be a helyi in-
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fonmáciák közvetítésében. A közvetítő szerepükből adódóan lehetőséget kell 
adniuk a visszacsatolásra, hogy a lakossági vélemények is eljussanak az 
érin te tt intézményékhez, szervezetekhez, helyet kaphassanak a döntések elő
készítésében, társadalm i végrehajtásában.

. . .  A művelődési otthonok másik alapfunkciója a társadalmi kom m uni
káció lehetőségeinek m egterem tése, biztosítása. Ennek érdekében szükséges 
a különböző rendezvények, összejövetelek, fórum ok, kulturális események 
szervezése, ahol a résztvevők kicserélhetik gondolataikat, k inyilváníthatják 
vélem ényüket a szűfcebb és tágabb környezetüket érintő kérdésekben . . .  A 
művelődési otthon fontos szerepet tö lthet be az adott település vagy terület 
kulturális életének irányításában, a különböző szervezetek kulturális tevé
kenységének összehangolásában, am elyben a népművelő személyes jelenléte, 
alkotó közreműködése nélkülözhetetlen.

. . .  A művelődési otthonok harm adik s ta lán  legfontosabb alapfunkciója 
az egyéni alkotótevékenység  széles körű kibontakoztatásához szükeséges fel
tételek, alkotófolyam atok m egterem tése s az ahhoz szükséges kreatív  szféra 
(alkotóműhelyek, stúdiók stb.) b iz to sítása . . . Fontos feladata a művelődési 
otthonoknak, hogy az azonos érdeklődésű em berek csoportokká, közösségek
ké szerveződjenek. Az öntevékenységen, érdekazonosságon alapuló alkotó- 
közösségek képesek az önirányításra s széles körű kulturális mozgalom  el
indítására.

. . . Mivel a m eglévő intézm ényeink jelentős része a fenti funkcióknak 
csak részben képes eleget tenni, a többséget jogilag nem tek in thetjük  m ű
velődési otthonnak. Ezért valóban „ú jra  kell fogalmazni a művelődési o tt
honokról szóló besorolási rendeletet, illetőleg felül kell vizsgálni az intéz
mények besorolását”.

A fejlesztés első szakaszában meg kell terem teni annak lehetőségét, hogy 
m inden településen jö jjenek létre olyan intézm ények, függetlenül attól, hogy 
jogilag művelődési otthonnak m inősülnek vagy sem, amelyek legalább rész
legesen megfelelnek a fenti funkcióknak vagy a funkciók valamelyikének.

. . .  Kívánalom, hogy a  kistelepüléseken lakó érdeklődők valóban élni 
tud janak  a  felkínált lehetőségekkel, s a helyben lakókkal egyenlő fetételek 
alapján vehessék igénybe a körzetközpontok szo lgálta tása it. . .

A területi m unkának három  alkotóelem ét kell megkülönböztetnünk, ame
lyek bár élesen nem válnak el egymástól, de különböző részeit képezik a 
m unkánknak. Ide tartozik  az intézm ényhálózati tevékenység, a szakmódszer
tani tevékenység és a bázistevékenység . . .  Véleményem szerint az in tézm ény
hálózati m unka  a m egyei intézmények és a körzetközpontok számára kötele
ző, ezért ezen intézm ények szervezetét ennek megfelelően kell k ia lak ítan i. . .

Kívánatos, hogy az intézm ényhálózati m unkát jól képzett, nagy gya
korlattal rendelkező m unkatársakból szervezett csoport lássa el a megyei 
intézményekben, s legalább egy m unkatárs a körzetközpontokban.

A  szakmódszertani feladatok  ellátása a megyei intézmények számára kö
telező, a körzetközpontok szám ára kívánatos . . .

A korszerű m ódszertani m unka feltétele a bázistevékenység. A fenti 
m egállapításon tú l a bázistevékenység kiszélesítését még több szempont is 
ind ók ólja. Többek között:

— az intézm ényekben meglévő hiányosságok (pl. eszközpark, szakem ber 
stb.) m ár önm agukban is együttm űködésre, m unkam egosztásra késztetnek,
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— takarékossági szempontok (távolság, utazás, szállítás stb.),
— helyi tradíciók, kulturális hagyományok, amelyek m intául szolgál

hatnak mások számára,
— optimális társadalm i, természeti környezet, ami jó terepül szolgál

hat,
— kihasználatlan személyi, tárgyi kapacitások állnak rendelkezésre, ame

lyek szélesebb körű hasznosításra várnak,
— olyan kezdeményezések, kísérletek, vállalkozások vannak, amelyek 

figyelemre méltóak stb.
A bázistevékenység az érin te tt intézmények számára nem lehet kötelező, 

önkéntes vállaláson alapulhat, amelyhez a szükséges fedezetet vagy központi 
forrásokból, vagy társulásos alapon lehet b iz to sítan i. . .  Hatókörük kiterjed
het egy-egy adott körzetre, megyére és megyén tú lra  is.

. . .  Rendelkezniük kell a szakágra jellemző, kellő mennyiségű inform á
cióval, rendszerezett adattárral, eszközparkkal, közvetítő csatomá'kkal, ame
lyek a hálózat rendelkezésére is állnak . . .

Az a fontos, hogy a lakosság, az aktív művelődök és a népművelők 
számára az adott színvonalon, megfelelő nyitottsággal, több irányú szolgál
tatásokkal rendelkező művelődési otthon álljon rendelkezésre, ami ha nem is 
tudja m aradéktalanul kielégíteni az igényeket, de az érdeklődőket más intéz
mények felé képes irányítani. Ezáltal a művelődési otthonok nemcsak a kul
túra demokratizálásához járu lhatnak  hozzá, hanem elősegíthetik egy szé
lesebb társadalm i alapokon nyugvó, dem okratikus kultúra kibontakozását is.
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FOGALOMTÁR

V arga C sab a

F O G A L O M T Á R  
I. ré sz *

Ez a fogalom tár település- és kultúra fejlesztési fogalomtár lesz. A  
fogalm akkal ugyanúgy vagyunk., m in t az esztétikai m üvekkel:  
m inden kor ú jraértékeli őket. A  közgondolkodás akadozhat, sőt 
akár lehetetlenné válhat, ha az alapvető régi és új fogalmakon  
legalább megközelítőleg nem  ugyanazt értjük. Időszerű és fontos 
tehát a fogalm ak  újragondolása. Hiszen m inden fogalomnak — 
lehetőleg egy egységes, progresszív szellem jegyében  — tartalm az
nia kell a valóságos állapotokat és a lehetséges megújulási irányok  
lényegét. A  fogalmak tehát a reális valóságkép sűrítm ényei és egy 
jövőkép előlegei. Persze m inden  új fogalomtár megírása nehéz és 
kockázatos feladat, különösen akkor, ha bő kifejtésre nincs lehe
tőség. Ez sem a véglegesség igényével, hanem inkább az időszerű 
pontosítás, olykor az újraértékelés szándékával készült. Természe
tesen bízom abban, hogy a szakem berek és laikusok a fogalmak 
meghatározását még pontosabbá teszik majd

Állampolgári nevelés =  Az állam polgári jogok és kötelességek megis
m ertetése azért, hogy az egyén egyre inkább szuverén állam polgárrá válhas
son. M ásképpen: az alattvalói létből fokozatosan emelkedhessen a relatíve 
önálló állam polgári létbe. Á ltalános célja az, hogy a lakosság tagjai nemre, 
társadalm i helyzetre, nemzetiségre, felekezeti hovatartozásra, kulturális szint
re való tek in tet nélkül lehetőleg egyenlő m értékben és minél aktívabban ve
hessenek részt a társadalom építésben, a kisebb-nagyobb közösségek fejlesztésé
ben és a perm anens önnevelésben. Az állam polgári nevelés egyaránt feltéte
lez jogi, szociológiai, közgazdasági, politikai, kulturális stb. ismereteket. 
Ezenkívül kom m unikációs készséget, m agatartásm intákat, anyanyelvi m ű
veltséget és ny ito tt társadalm i cselekvéspályákat.

Nagyon fontos, hogy — G om bár Csaba nyom án — megkülönböztessünk 
absztrak t és valóságos állam polgárt. „M inden olyan esetben, am ikor m egha
tározott em bercsoportok tagjai csak állam polgárnak számítanak, és nem  ta r 
toznak sem m ilyen konkrét politikai közösséghez, politikai létük minősége az 
absztrak t állam polgáré. Mindazok, ak ik  közömbösek a végül is pártoskodás
ban m egnyilvánuló politikai a lternatívák  iránt, absztrakt állampolgárok, bár

* Ez az írás most induló sorozatunk első darabja.
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a politikai alternatívák nem közömbösek irányukban. Léthelyzetükből és poli
tikai m eghatározottságaikból következően az absztrakt állam polgárok h itük 
szerint a ’politika felett' lebegnek, valójában azonban létük inkább ’politika 
ala tti’ létezés és nagyfokú politikai kiszolgáltatottság.” (Gom bár Csaba, 1983.)

Általános iskola =  Alapfokú iskola, m indenekelőtt i t t  sa já títható  el az 
általános műveltség, s tanulható meg a társadalmi-közösségi beilleszkedés. A 
tanulás nemcsak ismeretek m egértését, alkalmazását, hanem  képességek fe j
lesztését, készségek növelését, m agatartásm ódok elsajátítását, ném  utolsósor
ban interperszonális kapcsolatok átélését, az érzelmi nevelést jelenti. A m a
gyar általános iskola Európában szinte utolsóként csak nyolcosztályos iskola, 
amely hatéves kortól tizennégy éves korig ta rt. Az aprófalvakat kivéve m in
den településen működik egy vagy több általános iskola, am elyet a kulturális 
korm ányzat ta r t  fenn. A dolgozók általános iskolája pótló jellegű tanulási 
lehetőség azoknak a felnőtteknek, akik tanköteles korban szociális, egészség- 
ügyi vagy m ás okból nem fejezték be a kötelező nyolcosztályos általános is
kolát. Az általános iskola teh á t az állam polgárrá válás alap ja it is lerakja, 
amennyiben jól ellátja feladatát.

A pedagógia egyik új m eghatározása így hangzik: „A táv la ti fejlesztési 
céljainkban szereplő iskola csak úgy felelhet meg társadalm i funkcióinak, 
csak akkor készíthet fel eredm ényesen a m unkára, az életre és csökkentheti a 
társadalm i esélyegyenlőtlenségeket, ha .kulturált körülm ények között dolgozó 
széles tevékenységstruktúrájú intézm énnyé válik. A ma iskolája általában egy
oldalú oktatási intézmény. A jövő iskolájának viszont a tanu lás irányítása és 
szervezése m ellett be kell vonnia a gyerekeket a társadalm i-közéleti tevékeny
ségbe, valam int a társadalm ilag hasznos m unkába, s biztosítani kell a szabad 
idő értelmes eltöltését is.” (OPI Közoktatásfejlesztési koncepciója, 1983.)

Általános műveltség =  Valam ely egyén, csoport, ré teg  vagy társadalom  
általános műveltsége, amelynek legfontosabb funkciója az, hogy a term észeti, 
társadalm i s kulturális környezetről, annak történelm i változásairól és jövő
beli lehetőségeiről átfogó ism eretrendszert közvetítsen, term észetesen lehe
tőleg úgy, hogy egyúttal összefüggő világképeket és értékrendszereket képez
zen. Központi eleme ,az egyes em berre, a társadalom ban élő egyénre vonat
kozó tudás, kiegészülve azzal a m indennapi szellemi és gyakorlati képzettség
gel, am elyet a családban, az iskolában, a m unkahelyen és a  lakóhelyen szer
zünk meg. Az általános m űveltség egyszerre inform ációk, gondolatok, a ttitű 
dök, m agatartásform ák elsajátítása. Tartalm azza a közvetlen, személyes tapasz- 
talokat ugyanúgy, m int a réteg- és településkultúrát, a nem zeti m űveltséget 
és az egyetemes emberi tudást.

„Van is valami elviselhetetlen széplelkűség abban, ahogy a felvilágosító 
népművelők és kultúrm oralisták a m űveltségről beszélnek. Erkölcsi nyomással 
akarnak arra  ösztökélni, hogy olvassunk, színházba já rju n k , zenét hallgas
sunk, s e dolgokról elm élkedjünk. De m iért tegyük, ha okként s célként csak 
annyit tudunk  megnevezni, hogy a m űveltség jó és szép dolog, a  m indennapi 
élet azonban nem mindig ezt látszik igazolni, hanem sokkal inkább az anyagi 
javak megszerzésére irányuló életvitelt. Mind ez idáig m inden igazi és hatásos 
művelődési mozgalomra az volt a jellemző, hogy a m űvelődést nem  öncélnak 
tekintette, hanem  valamilyen nagyobb cselekvési rendszer elemének. A legdön-
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több különbség az eddigi koncepciókkal szemben a közösséggel, a néppel való 
azonosulás. Ha az em ber a  nép, az ország sorsán gondolkodik, azt vállalja, 
érte akar tenni, akkor nem  pusztán felüdülésként ak ar m ondjuk olvasni, ha
nem sokszor éppen azért, hogy akár fáradság és küzdelem  ú tján  szerezzen 
ism ereteket, tudást, tapasztalato t.” (Vitányi Iván, 1983.)

Anim átor =  A m agyar közművelődésben dolgozó gyakorlati szakembere
ket népm űvelőknek nevezik. Ezek elsősorban az állam i és szakszervezeti köz- 
művelődési intézm ények alkalm azottai. A népművelő fogalm a így nem azonos 
az anim átorral, aki csak az egyik, a mi intézm ényeinkben m ég ritka, minőségi 
típusa a népm űvelőnek. Az anim átor nem  szervezett csoportok kinevezett vagy 
választott vezetője; nem  menedzser, nem érdekkijáró , nem  ügyintéző, hanem 
m indenekelőtt egy-egy közösség belső tagja, méghozzá olyan tagja, aki egyen
rangú félként szolgálja, segíti a csoport megerősödését, autonóm m á válását.

Az anim átor teh á t jó  em berism erettel, helyes tájékozódási készséggel, m á
sok helyzetébe ,való beleéléssel, nyitottsággal rendelkező személy, aki nem 
csak hivatásos népm űvelő lehet, hanem  olyan laikus em ber is, aki vállalja 
egy-egy közösség fejlesztésének segítését. Közvetlen vagy közvetett javaslatai
val, inspirációival o rien tá lja  a művelődőket, elsősorban azokat, akik a m ű
velődés segítségével is autonóm  polgárrá szeretnének válni. A közművelődés
ben az anim átor a különböző művelődő kisközösségek h áttérben  maradó moz
gatója, aki sem értékeket, sem tevékenységeket nem  kíván ráerőltetni a cso
port tagjaira. Tanácsadó, példam utató, vonzó személyiség. A hazai közműve
lődésben persze ak k o r lesz sokkal több an im átorra  szükség, ha majd a tele
püléseken és a ku ltu rális  intézm ényekben sokkal több, önállóbb kisközösség 
lesz.

Beszédkultúra =  A m agánéletben és a közösségi nyilvánosságban folyta
to tt beszéd minősége, milyensége, színvonala m u ta tja  a beszédkultúra jellegét. 
A beszéd tarta lm a, nyelvi gazdagsága és az előadás m ódja ideális esetben egy
séget alkot, hiszen nem  választható szét az egyéni gondolatok világos, logikus, 
érthető kifejtése és az ezt segítő retorikai elemek (megfelelő hangsúly, hang
erő, hanglejtés, meggyőző m im ika stb.) helyes használata. N álunk attól kezdve, 
hogy a társadalm i életben, egyáltalán a  nyilvánosságban sokkal többen ve
hettek részt, m in t a  korábbi századokban, a beszédkultúra egyébként is elég 
alacsony színvonala m ég alacsonyabb lett. Az állam polgári nevelés elképzelhe
tetlen a beszédkultúra fejlesztése nélkül, de egyelőre e rre  se a közép- és felső
fokú, se a felnő ttok tatásban  nem kerül sor.

„A szókincs igazában nem  kincs, hanem  szó-tőke. Forgatni kell, okosan 
forgatni, és hasznot hajt, jövedelmez, kam atozik. Bizony, még kizsákmányolni 
is lehet vele.” (Fekete G yula, 1985.) Vagy dem okratikus társadalm at csinálni.

Civiltársadalom  =  Azoknak a társadalm i jelenségeknek, szféráknak, fo
lyam atoknak az összegzése, amelyek nem illeszkednek bele az adott társada
lom hivatalos, dom ináns, p referá lt és ellenőrzött közösségi és kulturális rend
szerébe. Sajátos képződm ény a m agánszféra és a hatalm i mező között, amely 
tulajdonképpen részben fedi a második társadalom  fogalm át is, s összefügg a 
második társadalom , a második nyilvánosság és a m ásodik ku ltúra fogalmá
val. Mindezek nem  szükségképpen ellentétei az első társadalom nak s hivatalos
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kultúrájának, hanem részben kiegészítő elemei, s főleg speciális, önálló, sa já t 
arcú form ái és folyamatai. A civiltársadalom  alapvetően spontán társadalom , 
független szféra, az állampolgár nem hivatalos világa. A kelet-európai s m in
denekelőtt a politika által vezérelt társadalm akban a civil társadalm i szféra 
kifejletlen, felemás.
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HOZZÁSZÓLÁS

Németh János István

R E F O R M  V A G Y  U T Ó P IA ?
F e l j e g y z é s e k  S z á s z  J á n o s  A n d r á s  t a n u l m á n y á r ó l*

A közművelődési rendszer változtatásával foglalkozó tanulm ányokra ta 
lán soha nem volt annyira szükség, m int napjainkban. Igényli ezt a közös 
gondolkodást a szakm a nagykorúsodási fo lyam ata éppúgy, m int a társadalom  
általános reform folyam ataihoz való sikeres alkalmazkodás. A többi között 
ezért is örvendetes Szász János A ndrás publikációja, még azokkal az ellent
mondásokkal és fogyatékosságokkal együtt is, m elyek némelyikére e m ostani 
írásom ban m egpróbálok részletesebben kitérni. Szász azon törekvését is üd 
vözölni kell, hogy m ielőtt napjaink közművelődési gyakorlatának problém áit 
részletezné, tö rténelm i áttek in tést ad, melyből a mai helyzet jobb m egérté
se következik, ille tve jól hangsúlyozva emeli ki jelenkorunk gazdasági-politi
kai rendszerének azokat a jellegzetességeit, m elyek meghatározó feltételei 
közművelődésünk m inden lényeges kérdésének. Ezen a szálon tud eljutni 
ahhoz a társadalm unk  egészére jellemző problém akomplexum hoz, m elynek 
helyes értelmezése a közművelődési reform ok kibontakozásához nélkülözhe
tetlen : „A hatalom nak az 1957—1960 között lezajló konszolidációja teh á t az 
az 1950-es években létrehozott m onolitikus és centralizált politikai, tá rsa 
dalmi, gazdasági, ku ltu rá lis  s tru k tú ra  alapján jö tt létre, integrálva az 1945— 
1947 közötti időszak bizonyos dem okratikus népfrontos tö rekvéseit. . Nos, 
hogy ez a sok tek in te tben  ellentmondásos helyzet — melyet történelm i lép
tékkel a tip ikus „m ár nem, de még nem ” szituációk sorába lehet m ajd 
sorolni — a közművelődés „konfliktusos-dinam ikus” rendszerét produkálja, 
azt készséggel elfogadom. Vitám  lényegében a „konfliktus” és a „dinam iz
m us” konkretizálásában, mibenlétében, az ado tt alrendszer já ték terének  
„szereposztását” illetően van Szász János A ndrással.

Nézete szerint a kon flik tu s  „az 50-es években létrejövő s truk tú ra  és az 
alulról jövő — az 1945—1947 közötti időszak dem okratikus mozgalmaira em
lékeztető — sajátos törekvések” között feszül. Vagyis az olyan populáris 
mozgalmak, m int a beat, a folklór, az am atőr színházi, az ifjúsági és klubos 
kezdeményezések m ind-m ind sorra az „egységes állam i népművelési, ú jabb 
nevén közművelődési rendszer” intézm ényi masszívum aival való küzdelem 
ben forgácsolta szét energiáit, ahelyett, hogy valós értékeinek teljességével 
gazdagítani tu d ta  volna dinamizálódó társadalm unkat. Az öntevékenység és

* Szász János András:  Gondolatok a közm űvelődési reformról. Kultúra és 
Közösség, 1985/1.
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a hivatali dogmák közötti ellentét az, ami Szász János András szerint meg
határozza a hatvanas évektől eltelt időszak és jelenkorunk közművelődési 
gyakorlatának reform törekvéseit. Számos példát idéz e vonatkozásban, sőt, 
a képlet teljessé tétele érdekében még a népm űvelőkre is gondol, akik úgy
mond: „a legérzékenyebben tükrözői mind tevékenységükben, m ind személyi
ségükben e konfliktusos folyam atnak, mivel a két s tru k tú ra  — az állam i
lag létrehozott és felügyelt közművelődési hálózat és az alulról jövő ’spontán’ 
mozgalmak — találkozásának kettős szorításában élnek és dolgoznak.” Nos, 
nem elvitatva, hogy a szerző által em lített ellentm ondás létezik, elhibázott- 
nak tartom  e konfliktusnak a kizárólagosság szin tjére emelését. Ugyanakkor 
a valóság folyamatai által tám asztott követelm ények m iatt lényegesen tágí
tani kell a problém akört — egyfelől m inősítve a szerző által k itün te te tt 
helyre került öntevékenység—hatalom  ellentétet, másfelől pedig több (szűkeb
ben szakmai) tényező reform szemléletű rendszerezésével.

Ami a Szász J. A. által 'kidolgozott konfliktus kritikai megközelítését 
illeti, felfogásom szerint a „kulturális m ozgalm ak” és az adott intézmény- 
rendszer közötti ellentm ondás elsősorban nem  művelődéselm életi — tehát a 
közművelődési gyakorlatot érintő — szakmai kérdés, hanem  nagyon is a 
politikai rendszer k ritik á já t implicit tartalm azó gondolatm enet, mely csak 
m int „környezeti elem” tartozik a közművelődési alrendszer valódi reform 
jához. Így tehát e problém akört a reform  kulcsm otívum ává tenni nem sze
rencsés, hiszen számos lényeges elemről eltereli a figyelmet, és a gyakorlati 
teendők számbavétele helyett a tú lzott általánosságok felé tereli a gondo
latm enetet. Mindazzal együtt, hogy a későbbiek során általam  em lített prob
lémák eredményes megoldása elképzelhetetlen a politikai rendszer Szász J. 
A. által is többször hangsúlyozott lényeges dem okratizálódása nélkül. Hogy 
a továbbiakban ne rébuszokban beszéljünk, szükségesnek ta rtok  egy hosz- 
szabb idézetet idemásolni A. Gramsci A z ú j fejedelem  című m unkájából: 
„Egyébként azokban az országokban, ahol egyetlen és to talitárius korm ány
párt van, a jelenség érdekes oldalait lehet m egfigyelni: ugyanis ennek a 
pártnak  a funkciói m ár nem kifejezetten politikaiak, hanem  csak technikai, 
propaganda, rendőri jellegűek, továbbá az erkölcsi és kulturális befolyásra 
szorítkoznak. A politikai funkció közvetett: hiszen bár nincsenek más legá
lis pártok, mégiscsak vannak ténylegesen létező pártok, vannak jogi eszkö
zökkel nem szabályozható irányzatok, ezek ellen pedig úgy folyik a polémia 
és a harc, m int a szembekötősdiben. Annyi m indenesetre biztos, hogy ezek
ben a pártokban elsöprő szerepük van a ku lturális funkcióknak, ez pedig 
politikai zsargont szül, azaz a politikai kérdések kulturális form át öltenek, 
s m int ilyenek, m egoldhatatlanná válnak.” Ebben a szituációban tehát a 
„spontaneitás” szinte m inden esetben a politikától kapja a „nem kívánatos” 
jelzőt, az intézm ényhálózat és az állami végrehajtás csupán alkalmazkodik 
ehhez. A nehezen kitapintható  erők és érdekek közötti harc pusztán a köz- 
művelődés „köntösében” nyilvánul meg esetünkben, a felszínen. Ilyen érte
lemben fokozottan vigyáznunk kell, nehogy olyan fogyatékosságot is a köz- 
művelődés „nyakába v a rrju n k ”, mely valójában máshol eldöntendő és kidol
gozásra váró politikai gyakorlat kérdése és nem utolsósorban feladata.

Sajnos Szász J. A. a „dinamizmus” kérdéskörét illetően is a közműve
lődés „felségvizeit” jócskán meghaladó terü le tekre ju t. A tévedés okát abban 
látom, hogy dinamizáló hatást kizárólag az öntevékenységnek tulajdonít.

109



M árpedig történelm i tapasztalat, hogy valódi öntevékenység nincs jól műkö
dő autonóm ia nélkül. Szász J. A. érzi ezt az összefüggést, és mindvégig 
kitűnik írásából, hogy az em líte tt öntevékeny form ák mögül az autonómia 
garanciáit és közöségi bázisát hiányolja, mégis az egyszerűbb megoldást vá
lasztva a közművelődési s tru k tú rá t teszi felelőssé ezért a torzulásért, noha 
ismételten szélesebbre kell ny itn i az ablakot.

A helyi társadalom és a m indennapi élet realitásának mélyebb elemzé
se képes csak választ adni az öntevékenység és autonóm ia korszakunkra 
jellemző diszharm óniájára. Az em lített öntevékeny mozgalm akat művelődés- 
történeti tévedés az 1945—47 közötti időszak dem okratikus kibontakozásá
nak kulturális, érdekvédő mozgalmaihoz, egyesüléseihez hasonlítani. Tapasz
talatom  szerin t az elmúlt évtizedek „kallódó öntevékenysége” és a népi de
m okratikus átalakulás három  gyönyörű évének pártok, egyletek, szervezetek, 
egyházak stb. által tám ogatott, finanszírozott kulturális mozgalmak „koalí
ciós öntevékenysége” között csupán tüneti azonosság m utatható  ki, lényegü
ket tek intve m erőben eltérő valóság kulturális m egnyilvánulásairól van szó. 
Míg a koalíciós időszak pezsgő helyi közéletének fontos tartozékai voltak 
ezek a művelődési formák, addig a hatvanas-hetvenes években a fölsorolt 
öntevékeny mozgalmak a helyi közösségek, autonóm iák, érdekcsoportosulások 
tisztázatlan helyzete, funkciózavarai — végső soron a helyi közélet hiánya — 
m iatt „kallódóvá” váltak. S m indaddig azok is m aradnak az em lített és az 
újonnan születő hasonló törekvések, míg a helyi társadalm at a spontán kö
zösségek és a szervezett autonóm iák találkozásának stabil bázisa, valam int az 
egyéni érdekföltárás, -ütköztetés, -szerveződés dinamizmusa nem lesz képes 
rehabilitálni. Talán elég, ha annak bizonyítására, hogy e problém akör 
m ennyire a politikai rendszer dem okratizálódásának, reform jának a függ
vénye, a Bibó Istvántól G om bár Csabáig ívelő politológiai kutatások ered
ményeire hivatkozom.

M intha Szász J. A. szem elől tévesztené azt is, hogy a társadalm i al
rendszerek történelm i kibontakozását illetően a gazdasági problém ák meg
oldására választott út m ennyire az „egydimenziós” életvitelek „sorozatgyár
tásának” kedvez. Ez a valóság. Még ak k o r is, ha az össztársadalmi célkitű
zések és a m indennapi élet sokszor riasztó divergenciája valóban megdöb
bentő. Ám de ha mindezt nem  úgy fogom föl, m int a társadalm i fejlettsé
günkből — vagy éppen fejletlenségünkből — következő szükségszerű praxist, 
hanem a népm űvelés „állam ilag létrehozott” intézm ényrendszerének fogyaté
kosságait k iáltom  ki a torzulások bűnbakjául, akkor bizony kevés esélyünk 
m arad a helyes kivezető ú t — u tak  — m egtalálására. Ez m egint csak álta
lánosabb társadalm i, struk tu rális  problém a, melynek feloldásában komoly 
szerepe van ugyan a közm űvelődésnek — még az apparátussal szembeni 
esetleges „ tak tikai konfliktusok” árán  is —, de nem tartozik szervesen a 
közművelődés reform jai közé. Mivel kétségtelenül komoly konfliktusokról 
van szó, így Tárgyalásuk nélkülözhetetlen és fontos. De ha csak ezekig az 
ellentm ondásokig ju tunk el, m iként Szász J. A., akkor az általa is nagyon 
szépen m egfogalmazott célkitűzések a gyakorlat számára utópisztikusak, a 
ma élő és dolgozó népművelő szám ára pedig illuzórikusak  lesznek. Vagyis 
meg kell ism erni a politológiai érintőkön túl a valóságos „belügyeket” is, 
melyek rendszerezése a reform ot az utópiák álomvilágából ismét a valóság 
cselekvési terébe helyezi.
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A következőkben olyan rendszertipikus elem ekkel szeretnék foglalkoz
ni, melyek a közművelődési változások belső problém áiként, tájékozódási 
pontjaiként adottak napjaink viszonyai között is.

1. Ha a közművelődés reform járól írunk, beszélünk, először is a ku ltú ra  
szerepéről való társadalm i szintű gondolkodás reform járól van szó, ami 
szükségessé teszi a kultúraelm élet újragondolását is. Föltételezésem szerint 
erre az „alapozásra” m inim um  négy szempontból van szükség.

a) A ku ltú ra  elmélete m indig az adott társadalm i totalitás által m egha
tározott. Minden kultúraelm élet tehát a társadalm i viszonyok értelm ezésé
nek tükreként fogható föl. E tág rendszeren belül a sajátos emberi minőség 
problém ája az, aminek szemléletformáló hatása nélkülözhetetlen.

b) A kultúraelm életek lényegében jól tipologizálható belső rendszer alap
ján különíthetők el. Az adott korszak kulturális „igényének” tisztázására 
ad lehetőséget e tudomány.

c) A továbbiakban tisztázni kell a ku ltúraelm élet és a társtudom ányok 
— filozófia, szociológia, történelem  — viszonyát a társadalm i m egism erés fo
lyam atában. Ebben a kapcsolatban — a kultúraelm élet tudom ányos presztí
zse érdekében — növelni kellene az elm élet és nem  utolsósorban a ku ltu rális  
gyakorlat súlyát, hasznosságát, értékét az em lített tudom ányágak szám ára 
is. Természetesen a tudom ányág fontosságát az oktatásban, az irányításban 
egyaránt hangsúlyozni kell, pláne a közművelődési reform  elemeként.

d) Az adott művelődéspolitika „kultúraelm élet választása” m indig ideoló
giát jelent a gyakorlat befolyásolásához vagy éppen az anyagi források el
osztásához.

2. Az intézm ényi-szervezeti változások kidolgozásánál a hagyom ányos és 
az új elemek stratégiájára kell gondolni. Hagyományosnak tartom  az ága
zat anyagi részesedését, ennek fokozatos bővítését, hatékonyabb felhasz
nálását. De ide sorolom a m ár létező jogszabályi kereteken belüli in teg rá
ciós, komplex intézményi, nevelési központ törekvéseket. Oj elemek m egje
lenésén és elemzésén a különböző faluházak, közösségi terek, a helyi köz
élet fokozatos dinamizálásával remélhetően elszaporodó kulturális, érdek- 
védelmi egyesülések, közösségek, érdekcsoportosulások legitimációs folyam a
tát, mely elemek energiáinak fölszabadítása, autonóm iájának segítése a m ű
velődési reform  egyik legfontosabb feladata.

3. Hasonlóan m egkerülhetetlen kérdés a népm űvelők és a közm űvelő
dés bárm ely területén dolgozók képzése. M ielőtt a „kik is foglalkoznak ha
zánkban közművelődéssel” című sláger k i tud ja  hányadik variánsának  ki
dolgozásába kezdenék, sietve hangsúlyozom, hogy ez épp e folyóirat olvasói 
számára teljesen fölösleges vállalkozás lenne. K öztudott az is, hogy e szakma 
„hátrányos helyzetét” nem lehet pusztán oktatási reform m al fölszámolni, 
hiszen a társadalom  egészének „elm ozdulására” lenne szükség a bajok or
voslásához. Ugyanakkor csak úgy tudok fogalmazni — m int a feljegyzések 
során m ár többször —, hogy a népművelőképzés reform ja az, ami leginkább 
„rajtunk  áll”, ami szűkebb szakmai kérdés, ami nem igényel jelentősebb 
erőforrásokat — noha m inim álisát igen —, am inek megvalósulási esélyét nö
veli, hogy a meglévő eszközök ésszerűbb, a valósághoz jobban alkalm azko
dó felhasználása lehetséges. Azt mintegy alap tételként hangsúlyoznám , hogy 
a képzésnek a profizálódás, az értelmiségi elkülönülés, a szakmai specializáló
dás tekintetében legyen m eghatározó szerepe, és ennek az ideának  a m eg
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valósulása — a reform  során — döntő fontosságú a szakma presztízse, „nagy- 
korúsítása” érdekében.

A részletezés lehetősége nélkül kell u ta ln i arra, hogy a tarta lm i vál
toztatásnál m értékadó  lehet az ELTE Közművelődési Tanszékén kidolgozott 
koncepció. Az em líte tt oktatási modell lényege és legnagyobb erénye, hogy 
struk túra és képzési idő egységében m egoldja m ind a vertikális, m ind a ho
rizontális hiányosságok máig kínzó problem atikáját. (Csak utaln i tudok a 
közép- és főiskola, valam int egyetem alap-, közép- és felsőfokú képesítésére, 
valam int a tanszéken belüli szakirányú — horizontális — elkülönülésre az 
egyetemen, bizonyos kezdeti „közös stúd ium ” u tán , m int pl. művelődéspo
litika, anim átor stb.) Ez a koncepció term észetesen csak egy határozott felső 
szintű irányítás tám ogatásával ta lá lhatja  m eg a maga helyét a m unkakö
rök, képesítési u tasítások és alkalm azási felté telek  napjainkban nehezen á t
tekinthető világában. Azt a kérdést m ár ta lán  fölvetni is fölösleges, hogy a 
középiskolai tan tárg y ak  közül m iért hiányzik a közművelődés, mely m inde
nekelőtt az életv itelek  tudatos kialakításának és form álásának rendszerezett 
ism eretanyagát lenne h ivatott közvetíteni am a legfogékonyabb korban a fel
növekvő nem zedéknek.

4. A közm űvelődés résztvevőinek részesedési formáival, alkalm aival, ezek 
minőségével, ta rta lm áv a l szintén tudom ányos m egalapozottsággal kell foglal
koznunk a reform  minim ális rem énye érdekében. Ennek hiányában vagy 
esetleges voltában csupán végletes ítéletek, áldozatkész balsorsok, kongó nagy
termi csendek, cinikus haknizók, m egszenvedett jelentések és beszámolók jel
zik azt a jó három  évtizedes u tat, m elyet a m agyar népm űvelés végig
kínlódott — látványos eredm ényekkel és többny ire  elfojtott kudarcokkal ta r
kán. A hagyom ányos közösségek és településform ák megszűnésével, á talaku
lásával képtelen volt lépést ta rtan i a m űvelődés agitációs szerepre ítélt in
tézményhálózata — a felnőttneveléstől a TIT tevékenységén keresztül egé
szen a klubkönyvtárakig . Természetes, hogy a művelődési tervu tasítás kény
szerű m echanizm usa nem  késett ebben a szakm ában sem produkálni a hiány- 
gazdálkodást, am i itt a valós emberi-közösségi tarta lm ak hiányában jelent
kezett. Ahhoz tehát, hogy az elszórtan jelentkező kezdeményezések, az ese
tenként sikeres kísérletek  intenzív hatása ne csupán egy elidegenedett gya
korlat kulturális fénytörései legyenek, átgondolt és egységes ku tatási prog
ram ra van szükség, m ely a reform  részeként kerü l kidolgozásra m int a va
lamikori továbblépés egyetlen hiteles forrása.

Mint azt a bevezető gondolatokban hangsúlyoztam , a Szász J. A. reform 
fölvetéséhez fűzött feljegyzésekben azokat a belső tényezőket rendszereztem, 
melyek a változások realitása érdekében elsősorban kiemelésre érdemesek. 
E változások m indennapjaiban és eredm ényeként az ún. „nagyterm i-agitatív” 
dem onstrációkat és funkciókat, a „rendezvényközpontúságot”, a felnőttokta
tás képzési anyagának  extenzív jellegét, összefoglalva: a m űvelődés tervuta
sításos rendszerének  — modelljének — kulturális hiánygazdálkodását fokoza
tosan fö lvá ltha tják  az emberközpontú, a valóságos társadalm i gyakorlathoz 
és szükségletekhez igazodó, család-, nem zedék-, illetve érdekcsoport-centri
kus, kisközösségekben vagy akár m entálhigiénés szervezetekben gondolkodó 
és tevékenykedő in tenzív  közművelődési form ák. Ez utóbbi rendszert össze
foglalva a m űvelődés „társadalomvezérelt” m odelljének  nevezzük. A ielzett
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típusok nyilván önmagukban, „vegytisztán” soha nem  jelennek meg, m ere
ven nem különíthetők el egymástól. A szerves kapcsolaton belül a történelm i 
mozgás eltérő erősséggel hangsúlyozza az egyes m odellre jellemző sajátossá
gokat.

Különösen így van ez napjainkban, mely korszakra leginkább az átm ene
tiség a jellemző, m int a reformok szám ára kedvező szituáció. Szász J. A. cél
tételezésével tehát — m iként ezt a feljegyzések végkicsengése is bizonyítja — 
teljesen egyet lehet érteni. A problém a ott van, hogy a szerző az elérendő 
célt a reform ok realitásából az utópiák világába transzponálta — részletez
tük, hogy m iért. A tanulm ányához fűzött feljegyzésekben talán  a cél azo
nosságán túl sikerült bem utatni a reform  főbb területeit, s így az általános 
kritikán  túllépve a reális cselekvési kötelezettségekre mozgósítani a szellemi 
energiákat.
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IGÉNY ÉS INTÉZMÉNY

Rácz József

IF JÚ S Á G I SZUBKULTÚRÁKAT IN TÉZM ÉN Y ESÍTŐ  
TÖ REK V ÉSEK

A következő tanulm ány négy klub-kísérlettel foglalkozik. Ezek a 70-es 
évek közepe-vége tá ján  feltűnő módon megjelenő „csöves”, „utcasarki”, n a r
kós ifjúsági csoportokhoz kapcsolódtak. Ezek a csoportok többnyire a tá r 
sadalom perifériáján, az intézményes kontroll határterü letein  éltek .1,-  A k lu
bok m egalkotóinak célja e csoportok, szubkultúrák szociális kontrollja, re- 
integrációja, reszocializációja volt. Tanulm ányunkban e kísérletek eredm é
nyeit és kudarcait k ívánjuk  elemezni.

V izsgálatunk során a klubokhoz és tagságukhoz nem felülről-kívülről, 
valam ilyen felettes jellegű szakmai, politikai intézm ény felől közeledtünk. 
Interjúink nem a klubokban készültek, és nem is kapcsolódtak semmilyen 
klubfoglalkozáshoz. A kluboknak formálisan m eghatározható tagsága (tagsá
gi igazolvánnyal rendelkezők) nem is volt, de két klub (a tatabányai és a 
v.-i) viszonylag zártan működött.

A KLUBOKRÓL RÖVIDEN

A Wesselényi utcai Csöves K lubot a VII. Kerületi KISZ-Bizottság kez
deményezte 1980 őszén. A klubnapot először vasárnapra hirdették, m elyre 
rock-énekeseket, kaszkadőröket hívtak meg. Csütörtöki napra egy dzsessz- 
klubba járó, 20 év körüli fiatalokból álló társaság kapott helyet, akik m a
guknak „politikai, filozófiai megbeszéléseket, cenzúrázatlan fórum ot” ak a r
tak. A szervezők a két klubot nem engedték elvegyülni, a vasárnapi röv ide
sen meg is szűnt. A csütörtöki napra a terekről, aluljárókból egyre többen 
jöttök. A klubot a KISZ-esekből és a dzsessz-klubos társaság néhány tag já
ból álló „vezetőség” irányíto tta. A létszám tavasszal csökkenni kezdett, ezért 
m eghívtak néhány rock-együttest. A koncertre nagy tömeg gyűlt össze, bot
rány lett. A ház lakóinak, ahol a klub volt, feljelentése m iatt ősztől az E r
zsébetvárosi Művelődési Házban folytatódott a  klub élete. Most csöves k lu 
bot h irdettek, nem „beszélgetősét”, de nem jö ttek  a „csövesek”. Ism ét meg
hívtak egy együttest (a Rottens púnk-együttest), am ire özönleni kezdtek. 
Újabb botrány, téli szünet. M árciusban a dzsessz-klubos fiatalok kezdem énye
zésére folytatódott a klub, jellege megváltozott. A klubnapokat egy perem ér- 
lelmiségi, gimnazista, egyetem ista vagy oda jelentkező huszonéves társaság 
látogatta, és a klub v itakörré vált. Egy idő u tán  a KISZ e form ációért nem
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vállalta a felelősséget. A fiatalok még egy rövid ideig összejöttek a kerü
let HN F-klubjában, m ajd m iután ott klubigazolványokat akartak  bevezetni, 
megszűnt a klub. A klubban részt vevő m egfigyeléseket folytattunk, a klub 
vezetőivel és tag ja ival Darányi M arianna interjúzott, valam int esettanul
m ányban írta  m eg a klub történetét.

A d.-i (Budapest környéki nagyközség) klub, illetve KISZ-alapszervezet 
története 1981-ben kezdődött. Ekkor le tt új vezetősége a községnek. A hely
ség fiataljaiból, ak ik  m agja összeszokott, egym ást ismerő önkéntes tűzoltók
ból állt, K ISZ-alapszervezet alakult. A helyi hatalom  és a K lSZ-alapszerve- 
zet között néhány békés hónap u tán  konfliktus-sorozat alakult ki. Ennek 
kezdete egy M ikulás-ünnepség volt, ahol fellépett a fiatalok együttese a 
K ISZ-titkár vezetésével. Az Üj Fehér Vödör (ÜFV) név a tanácselnök szerint 
újfasiszta vállalkozást jelentett. A fellépést engedélyezték, de a nagy lét
számú közönség tö n k re te tte  a helyiséget. Később a fiatalok m ájus elsejére 
egy punk-fesztivált hirdettek  meg, am it a rendőrség betiltott. Következmény 
a KISZ-szervezet feloszlatása volt. Ezután a konfliktusok sorozatában egy 
rögbimérkőzés következett. Az ezen szereplő egyik csapat tréfás nevét (Vö
rös Körmönfont Brigád) a tanácselnök m agára vette, és k ih ívta a politikai 
rendőrséget. U tóbbiak nem találtak  semmi kivetnivalót, de a mérkőzés el
m aradt. Ennék következm ényeként a tűzo ltószertárat elvették az ott talál
kozó fiataloktól. A klub, illetve alapszervezet tagjaival, vezetőivel, valam int 
a helyi hatalom  képviselőivel Kőhegyi K álm án készített in te rjúkat és írta 
meg az alapszervezet történetét.

V.-ben 1981-ben a városi tanács egészségügyi és TSF osztálya közösen 
létrehozott egy lakótelepi épület alagsorában egy kondicionáló klubot, azzal 
a szándékkal, hogy narkós-alkOholizáló gyerékek részére hosszú távú progra
m ot biztosítson. A  csoport kialakítása a BM RFK ifjúságvédelmi osztálya és 
a városi tanács gyám ügyi osztálya által küldött gyerökekből tö rén t volna. Ez 
a próbálkozás nem  já r t  sikerrel. A terem  m űködése azonban sok lakótelepi 
gyerék figyelm ét felkeltette. Közülük választották  ki néhány veszélyeztetett, 
narkózó gyeröket, és velük kezdték el a body building testedzést. A gyere
kek továbbadták a klub hírét, így alakult ki a testedző csoport. A fiatalok 
választották m eg közösségük vezetőit, közös program okat szerveztek a klub 
edzőjével, irányító jával. A m unkát később akadályok gátolták: helyiség h iá 
nya, az egyetlen edző korlátozott ideje. A klubból a hosszú narkós előzmény
nyel rendelkező, 20 év körüli, idősebbnek számító fiatalok kihullottak. Az ed
ző figyelme a pubertás korú gyerm ekek és a narkózás, alkoholizálás meg
előzése felé fordult. A klubban Im rik Éva in terjúzott jelenlegi és volt k lub ta
gokkal; Gyenge Zsigmond írta  meg a klub történetét.

A tatabányai klub  2,5 éves tapasz ta la tá t Rónáné Falus Jú lia és Kardos 
Ferenc foglalták össze a Népművelési Intézet számára írt tanulm ányukban. 
Három szakaszra osztották a klub fejlődését. Az első, tényleges klubbeli sza
kaszt megelőzte az intenzív tájékozódó m unka. A pszichodráma módszerét 
választották a fiatalok  bevonására. A csoport még nyitott volt az első ta lá l
kozókon, bárki hozhatott új tagokat. A létszám  így növekedett a kezdeti 5- 
ről 18—20 főre. Jobban  szerettek játszani a tagok, m int valam iről beszélget-
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ni. A foglalkozásokon a fegyelmezetlenség nagy volt, késések, ivás fordult 
elő. A felnőtt társadalom m al szemben negatív a  csoportvélemény, a fia ta
lok pesszimisták és bizalmatlanok. Rövidesen konfliktus alakult ki a csoport
foglalkozások alatt a vezetők és a csoport között a rendszeres italfogyasz
tás m iatt. A fiatalok a  tiltás következtében m ég többet ittak. Végül kom pro
misszumként az ülésék alatti italfogyasztást engedélyezték, de a csoport kont
rollálta a m értéket és a minőséget (bor). Ekkor m ár zárt volt a csoport, de 
fogadott vendégeket. A második szakaszban k ivált a csoportból a k lub  egyik 
vezetője (népművelő). Űj népművelők léptek a helyébe. Csökkent a pszicho- 
drárna ülések gyakorisága, helyette klubszerű foglalkozások tö rtén tek . Ez 
kiváltotta a létszám csökkenését, a korábban abbahagyott alkoholfogyasz
tás ú jra  megjelenését. Passzivitásba fulladtak a klubjellegű foglalkozások. 
Egy zenekar alakult a csoport néhány tagjából. Az ülések gyakoribbá kezd
tek válni, egyszerre klubfoglalkozások, vitakörök és pszichodrámák. Egy új 
feladat (filmkészítés a csoport életéről) további nagy lendületet adott a k lub
nak. A klubszervezés, a zenekar fejlődése az ülések témája. A helyi lapban 
v itá t indították a csövesekről. Ebbe az önism ereti csoport tagjai is beleszól
tak. Identitásukban fordulat állt be, m ár nem  vallották m agukat csövesek
nek. A harm adik szakaszban megalakultak a másokon segítő csoportok. Az 
önism ereti csoport tagjai új közösségeket hoztak lé tre  a téren m arado ttak
ból. Ezek a csoportok a fiatalok „csövesekkel” szembeni szim pátiáját úgy 
tarto tták  meg, hogy közben elhatárolták m agukat tőlük. Az eredeti csoport
ban különböző akciók folytak: a klub berendezése, az országos videoszemlén 
való részvétel, kirándulás.

A fiatalokkal Péhl Gabriella készített in terjúkat.

Tanulm ányunk megírásához felhasználtuk Földiák András: A klubm oz
galom intézményesülésének folyamata  címmel, vizsgálatunk számára ír t eset- 
tanulm ányát is.

AZ INTÉZMÉNYESÍTÉSI FOLYAMAT ELINDÍTÓI

A klubok sorsának későbbi alakulását messzemenően meghatározta, hogy 
m ely szervek  képviselői indították el az intézm ényesítési akciókat, és ezek 
az intézményes hierarchia melyik szintjén helyezkedtek el.

A Wesselényi utcai és a d.-i klub esetében a kezdeményezés politikai 
szervezetektől (kerületi KISZ-bizottság, a kerületi pártbizottság, m ajd a Bim
bó utcai KISZ-iskola, illetve a KISZ KB egyik m unkatársa tám ogatásával, 
illetőleg a községi pártvezetőség) és a d.-i klub esetében ezen kívül még az 
államigazgalás helyi képviselőjétől is indult ki. A v.-i kezdeményezések kö
zül az első a városi rendőri, illetve gyám ügyi szervektől indult el. M indhá
rom esetben a kezdeményezés a hierarchia olyan magasabb fokairól indult 
ki, amely csak kevésbé állt kapcsolatban a fiatalok megcélzott rétegeivel.

A v.-i első kudarc után — ami azért a rra  jó volt, hogy a kondicionáló 
klubhelyiséget és a felszerelést kialakították — m ár a klub szakem bere (ed
zője) szervezte tovább a klubot. Akcióit — m ásodik  lépésben — a városi ta 
nács gyámügyi és egészségügyi osztályával egyeztette (pl. eleinte azt, hogy 
kik legyenek azok a veszélyeztetett gyerekek, akik a klubba kerülnek).
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A tatabányai k lub esetében is volt szerepe felsőbb kezdem ényezéseknek, 
azonban ez szakm ai szerv  (Népművelési Intézet) volt. A megyei tanács hoz
zájárulását is megszerezték, ami a későbbi lebonyolításhoz volt szükséges. Az 
akció lebonyolítói a helyi nevelési tanácsadó, illetve művelődési ház szak
em berei voltak, aikik nap m int nap kapcsolatban álltak e réteg fiataljaival.

Az intézményesítések célja

Az intézm ényesítések céljainak m eghatározásánál részben a deklarált, 
megfogalmazott törekvéseket vettük szám ításba, de felhasználtuk a klubok 
vezetőivel, kezdeményezőivei készült in te rjú k at, az ezékben elm ondott, érez
te te tt várakozásokat is. Azt tapasztaltuk, hogy nincs lényegi különbség e két 
szint között, a dek lará lt szinten is m egjelennek a re jte tt elvárások.

A W esselényi utcai klub esetében a dek larált cél a „csöveseik” m egism e
rése volt, am it az intézm ényi képviselők szerint úgy lehet elvégezni, hogy 
„kisebb csoportokra le kell osztani őket”, és „akár egyenként beszélgetni ve
lük”. Cél volt a „csövesek” aluljáróból való „felhozása” is, de azt „egy pilla
natig” sem gondolták a KISZ-bizottság m unkatársai, hogy „fél év a la tt ifjú- 
kom m unistákká neveljük őket”. Ennek az elhatározásnak a nyom án egy le
velet terjesztettek a  „csövesek” között: „Srácok, ha van kedvetek beülni, ze
nét hallgatni, beszélgetni olyanokkal, akik érdekelnek titeket, m ondjuk Ho- 
bóval és más zenészékkel, gyertek vasárnap délu tán  öttől a W esselényi utca 
11-be.” (Kiemelés tőlem.)

Az invitálás a kerületi KISZ-bizottság vörös zászlókkal, L enin-portréval 
díszített tanácsterm ébe szólt. A helyiség m egválasztását direkt politikai üze
netként értelm ezhetjük.

D.-ben K ISZ-szervezetet akartak  létrehozni egy m ár addig is élő, össze
járó  „autonóm ” ko rtá rs  csoportosulásból, am elynek tagjai a községi tűzoltó
szertár egyik helyiségében találkoztak. Az érin te ttek  eltérően szám oltak be 
ennek m egalakítási körülm ényeiről: pártvezetőségi határozatot, a tanácsel
nök „hum anitárius szem pontjait” (hogy ti. a fiatalok szervezetlenek, gaz
dátlanok), illetve m aguknak az é rin te tt fiataloknak az ez irányú  kezdem é
nyezését em lítették. A tanácselnök szerint a  KISZ-alapszervezet m egalakítá
sának célja az volt, hogy ezáltal a fia ta lokat ellenőrizni lehet, kiszűrni azo
kat, akik „rossz irán y b a” terelik őket. Az alapszervezet „magja lehet egy 
községet átfogó ifjúsági szervezetnek”, az első időben „még csak politikai 
oktatást sem szerveztünk”, és a  tervek szerint csak „fokozatosan m együnk  át 
politikai vonalra”. A megszervezés m aga úgy történt, hogy beh ívatták  az 
é rin te tt fiatalok hangadóit a tanácsházára. A fiatalok úgy érezték, hogy meg
zsarolják őket: elveszik eddigi találkozóhelyiségüket (a 4x2 m éteres tűzoltó
szertárt!), ha nem alaku lnak  KISZ-szervezetté. A fiatalok első találkozásának 
m ódja a helyi hatalom  képviselőivel is d irek t politikai üzenetként fogható 
fel.

A v.-i klub a narkom ánia által veszélyeztetett serdülők rehabilitációját 
szolgálta egy kondicionáló klub segítségével. A cél m egvalósításának első ú t
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ja, a városi szervek által kijelölt fiatalok kötelezése a klub látogatására, nem 
já rt sikerrel. Az ezután lassan kialakuló „helyi ú tta l”, azaz a környező lakó
telepen lakó serdülők spontán  jelentkezésével m ár eredm énnyel jártak . A 
body building a fiatalok szám ára egyénileg is hasznos és érthető  célt jelen
tett. A későbbiekben a célokban is változás tö rtén t: a hangsúly a rehabilitá
cióról egyre inkább a prevencióra és ezzel együtt a 18—20 éves korosztály
ról a 10—12 évesekre került. Ugyanis bebizonyosodott, hogy ez a klub az 
idősébb tizenéves, hosszú ideje narkózó fiatalok szám ára szervezeti, személyi 
és anyagi feltételeivel, adottságaival nem jelent elegendő m egtartó  erőt.

A reszocializáció, a társadalom ba való beilleszíkedés segítése szinte egyet 
je lentett a szakmai cél megvalósításával, de a szakmai cél is csak akkor je
len tett reális stratégiát, am ikor a megvalósítás megfelelő eszközét („helyi ú t”) 
is m egtalálták hozzá.

A tatabányaiak célrendszere volt a legkidolgozottabb. A szakm ai je l
legű célok a következők voltak: vonzó program m al a m űvelődési házhoz kö t
ni a „csöveseket”, fokozatosan aktivizálva őket, felkelteni bennük az önis
mereti, m ajd a művelődési igényt, az önkifejezés, a m ásokkal való kapcso
latteremtés igényét. Azaz a cél önsegítő, majd m ásokon segítő csoport k iala
kítása volt. M int D.-ben, it t  is a fiatalok csoportfolyam ataira akartak  épí
teni, de ehhez nem kívántak  meg egy kívülről ado tt kerethez való alkalm az
kodást, hanem  a csoport belső folyam atainak m egism erését, m ajd alakítását 
tűzték ki céljukul. E klub esetében is megfogalmazódott végcélként a reszo
cializáció. Ezt a célt azonban nem közvetlenül, d irek t módon kívánták 
elérni. K onkrét megvalósítási form ául egy közbeik ta to tt szakmai cél elérését 
választották, a pszichodrámát. A fiataloktól azt v árták  el, hogy ennek  sza
bályrendszeréhez szocializálódjanak. Ezzel az eszközzel lehetővé vált a reszo
cializáció konkrét, m indennapi m agatartásokra és viselkedésekre való le
bontása. Hasonló közbeiktatott célt találunk a v.-d klub esetében: a body 
building szabályrendszerének és életm ód-követelményeinek elfogadtatását, 
elfogadását. Mind a k é t esetben a közbeiktatott cél szakm ai jellegű volt, 
a reszocializáció m egvalósítását szolgálta, és ugyanazok  a személyek vettek 
részt elérésében a fiatalok és az intézmény oldaláról is.

A tatabányai klub szervezői a  következő levelet ju tta ttá k  el a „csövesek” 
közé személyes kapcsolataikon keresztül:
„önism ereti já ték  — játékos önism eret 
’Mondd, kit érdékel,
Ki vagyok én?’
B ennünket érdekel, gyere, hozd a barátodat is, ism eretlen 
ismerősödet, akit szeretnél jobban megismerni.
V á ru n k . . .  a könyvtár m elletti klubhelyiségben.
Most még ism eretlen bará ta id” (Kiemelés tőlem.)

Hasonlítsuk össze a Wesselényi utcaiak levelét ezzel a  levéllel! Az előb
bi szerint a „csöveseknek” azt ajánlották, hogy beszélgethetnek olyanok
kal, akik érdeklik őket, az utóbbi szerint m aguk a „csövesek” azok, akik 
irán t érdeklődnek, illetve felajánlják, hogy egymást is m egism erhetik. Nem 
passziv „elszórakoztatott” szerepet szánnak a fiataloknak, hanem  a közép
pontba őket és az 6 ak tiv itásukat helyezik.
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A z  i n t é z m é n y e s í t c s i  k í s é r l e t e k  c é l p o n t j a i

A Wesselényi utcában, Tatabányán  és V -b e n  a megcélzott réteg ,,csöves”, 
narkózó, alkoholizáló, feltűnően öltözködő és feltűnő helyen, látványosan 
csoportosuló, rock-koncertekre járó fiatalok voltak; D-ben pedig a község
ben — annak centrum ában — összeverődő, csoportosuló. ..lézengő", alko
holizáló fiatalok. Kívülről és a közvélemény, illetve az intézményes minő
sítések  fényében lényegében nagyjából hasonló ..deviáns” vagy ilyen szem
pontból veszélyeztetett, „csöves" fiatalokról van tehát szó.

Ha közelebbről szemügyre vesszük, hogy kik is voltak azok a fiatalok, 
akik e klubok m űködésében részt vettek, m ár bonyolultabb képet kapunk.

A Wesselényi utcai k lubban a „csövesek” becsábítása nem já r t ered
m énnyel. A klubszervezés következő szakaszában a KISZ-bizotiság olyan fia
ta lokat akart m egkeresni, akik m ajd felvállalják céljaikat, és segítenek ..fel
hozni” a „csöveseket” az aluljárókból. K ialakult tehát egy „átm eneti" cso
port, akik funkciója a KISZ-bizottság szempontjából eszköz jellegű volt. 
Azonban ők sem voltak homogének. Két eltérő érdekű, kisebb csoportot ta
lá ltu n k  köztük: az egyik olyan helyet keresett, ahol alkotó tevékenységet vé
gezhetett, és alkotásait „cenzúram entes fórum ra” vihette, a másik pedig „szel
lemi, öntevékeny alkotó kört" ak art létesíteni. Az előbbiek kifejezetten a 
„csövesekkel” együtt, hiszen ők m aguk is teresek voltak, míg a másik cso
port tagjai alkotó értelm iségiek voltak. Nem gondolták, hogy bárm i közük is 
lenne a csövesekhez, de elfogadták a KISZ-bizottság céljait is — felhozni a 
„csöveseket” az aluljáróból —, ami azután szám ukra  egyet je len tett azzal, 
hogy közösséget vállaljanak a „csövesekkel”. A KISZ-bizottság céljai érde
kében közös nevezőre hozott eltérő réteghelyzetű, eltérő ifjúsági szubkultú
rába tartozó, különböző  célú és igényű (érdekű) fiatalokat, illetve azok cso
po rtja it. A klubban m egjelent fiatalok — most m ár nem csak a vezetőséget 
figyelembe véve — különböző kisebb csoportokhoz tartoztak : ..csövesek”, 
teresek, foglalkozásnélküliek, narkósok, „csövesszimpatizánsok”, középisko
lások. Á ltalában a csoportosulás, a szubinstitucionalizáció különböző állomá
sain jártak . De a klubban a KISZ-bizottság számára egy csoporttá lettek.

A d.-i klub esetében a fiatalok hasonló elhelyezkedésűek voltak, azonban 
a társulások bizonyos előtörténettel, k ialakult szokásrendszerrel és csoport- 
s tru k tú ráv a l rendelkeztek. A KISZ-alapszervezet form álisan ugyan átren
dezte a korábbi csoporthatárokat, azonban ez csak formális elem maradt. 
A KISZ-alapszervezetnek csak az volt a szerepe, hogy összejövetelek, kon
certek szervezésére helyiséget kap tak  (az eddigi tűzoltószertár m ellett). A fe
lülről értkező akciók tartós eredm énye mindössze egy besúgó szerepnek a ki
alakulása és intézm ényesülése volt.

M int em lítettük, a v.-i klub  kezdetben a narkom ánia által veszélyeztetett 
serdülőket célozta meg. Ezután a fiatalok a környező lakótelepről érkeztek 
„spontán”, term észetes feltöltődéssel. Később bekövetkezett a m ár em lített 
változás a tagság összetételében: az idősebbek, a hosszabb ideje narkózók és 
a m ár régebb idő óta m arginális helyzetű, a helyi közvélemény és a. rendőr
ség által „csövesnek” bélyegzett fiatalok — a felsorolt tulajdonságok nagy
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iából ugyanazokra a személyekre illenek — kisodródtak a klubból. Dekla
ráltan  is a prepubertás korú fiatalok váltak megcélzott csoporttá.

Tatabányán is m egfogalmaztak egy csöves” definíciót, de a toborzásra 
a pszichológusok személyes kapcsolatain keresztül került sor, m ajd a to 
vábbiakban a klub fiataljai hozták az újabbakat. A tatabányai „csöves” szub
kultúra csoportjai közötti különbségek messze nem voltak ákkorák, m int a 
Wesselényi utcai klub esetében. A különböző csoportok között gazdag szemé
lyes kapcsolatok is voltak. A klub későbbi működése során tám ogatták  a fia
talok belső csoport folyamatait, m ajd ..másokon segítő csoportot” hoztak lét
re. Azaz a klub fiataljai közül néhányan „m unkatársi” státusba kerülve 
„leányklubokat” alakítottak ki.

Mindegyik klub esetében valam iképpen egységesen minősítettélc a meg
célzott fiatalokat, homogén rétegként kezelték őket. A két „szakm ai” indít
tatású klub esetében azonban a minősítésben a ..szakmai” elemek dom inál
tak : narkós, veszélyeztetett, szegényes önism eretű, éretlen személyiségű; és 
ezek nem kaptak túlzottan nagy hangsúlyt. A politikai, állam igazgatási bá
zisról kiinduló kezdeményezések minősítése azonban m ár egészen m ás te r
mészetű volt. Erről a későbbiekben lesz szó.

Klubtagság és szubkultúra-tagság

A korábbiakban m ár érin tettük, hogy milyen ifjúsági szubkultúrákból 
került ki a klubok tagsága. Most erre  részletesebben kitérünk.

A Wesselényi utcai klub esetében a tagság — kezdetben — belvárosi 
aluljárós és külvárosi teres „csöves” fiatalokból és „szim patizánsokból” állt. 
Hasonló volt ez az összetétel egy általunk korábban tanulm ányozott a lu ljá 
rós—teres csoportosulás körében, a Z. téren  találtakhoz .1, 1

A klubban később középiskolások jelentek meg, végül pedig marginális 
helyzetű értelm iségiek , egyetemisták, a „belvárosi ifjúság” (Józsa, 1973):1 kép
viselői. Az egységes „csöves” minősítés mögött a klubban reprezentált szub
ku ltú rák  rendkívül sokszínűek voltak életkorban, a társadalm i stru k tú ráb an  
elfoglalt hely, életmód (csövezés, alkalm i m unka, tanulás, dolgozás), deviáns 
m agatartások (drogozás, alkoholizálás, kisebb bűncselekmények, szabálysérté
sek) tekintetében. Az innen kikerülő tagság, valam int a vezetőség összetéte
le is rendkívül heterogén volt. A klubtagság összehozta a különböző fiatalo
kat, m ajd az intézménnyel kapcsolatos konfliktus-sorozatok a m egm aradó
kat „egységfrontba” töm örítették. A fiatalokban elm élyítették a „kívülállás” 
érzését, és azt kezdetben „csövesként”, m ajd „politikai ellenzékiként” m inősí
tették. A klub nagyon színes volt, széles alapból m erítette tagságát, m ajd 
mintegy egyenirányította  a m egm aradókat.

A d.-i klub  tagságát egy m ár kialakult, sőt a tűzoltóság, a tűzoltószertár 
m int legális klubhelyiség körül intézm ényesült „utcasarki társadalom ” (Whyte, 
1965)'' köréből próbálta kialakítani. A klub, illetőleg az alapszervezet tagsága 
körül a vezetők (KISZ-vezetők) álltak  szorosabb kapcsolatban a felsőbb 
intézményi (tanácsi) irányítókkal. A többiek esetében a tagság form ális volt
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(klub-, illetve KISZ-tagság). A vezetőik később egy punlk jellegű, m ajd 
dzsessz-roCk irányba ta r tó  zenekart is alakíto ttak . A helyi hatalom m al való 
érintkezés során az addig „idegenkedő” fiatalokban tudatosíto tták  másságun
kat. A fiatalokat eltávolíto tták  a  helyi hatalom tól, bem utatták  nekik a társa
dalm i beilleszkedés hatalom m al együttm űködő ú tjának  kudarcát.

A  v.-i klub a környező lakótelep „veszélyeztetett” fiataljai közül toborozta 
tagságát. Ilyen módon a helyi „csöves” központ (Lenin liget) csoportjainak 
hangadói közül is bekerültek  néhányan. Ezek a fiatalok a kevésbé perem hely
zetű, rövidebb és kevésbé „deviáns” előtörténettel rendelkező lakótelepiek kö
zött elvegyültek. A sport alternatívát jelen tett, m int izamfejlesztés, erőfoko
zás, m int szabadidő-eltöltés és végül m int közösség-kialakítás. Még azoknál 
is m egm utatkozott ennek hatása, akik később k iváltak  a klubból: korábbi — 
narkós, csövező — csoportjaikba nem  tértek  vissza. Nem deklaráltan, de a 
klubtagság valójában vagy  a klub, vagy  a szubkultúra választására késztette 
tag jait.

A tatabányai k lub  tagsága a helybeli „csövesek” közül kerü lt ki. T ata
bányán több társaság volt, többféle belső törvénnyel. A fiatalok parkokban, 
lakótelepeken jö tték  össze, de a központ a Turul mozi volt. A „csöves” jel
ző „kivívásához” kevés kellett: a felnőtték (arra  járók, tanárok, szülők, rend
őrök) megkülönböztető, diszkrim ináló ellenérzései és ellenintézkedései meg
szabták m ozgásterüket, stigm ájukat. A fiatalok a teréken szabadnak érez
ték m agukat, többen otthonról m enékültek oda. A csoportok különböztek 
„tevékenységeik” alap ján : volt, ahol ittak, volt, ahol szipóztak vagy ag
resszív cselekm ényeket követtek el, de többnyire csak összejártak, beszél
gettek. A klubbeli fiatalok referenciacsoportjuknak abban az időszakban 
a Hobo Blues Band együttest tek intették . A klub hatására külsejük, öltözkö
désük megváltozott, a szélesebb társadalom  szám ára elfogadhatóbban kezdtek 
el öltözködni. Identitásukban  gyökeres fordula t állt be, többé nem  nevezték 
m agukat „csövesnek”. A „csöves” szubkultúrával kapcsolataik meglazultak. 
Később visszatérték ide m int a „másokon segítő csoport” tagjai, és az itteni 
fiatalókból egy-egy klub körül kisebb közösségeket alakítottak ki. A klub 
nem  jelentett óriási időbeli igénybevételt (m int V.-ben), mégis lazultak kap
csolataik a „csöves” szubkultúrával. A későbbi visszatérés a korábbi szerep
viszonyaik és gondolkodási stratégiájuk  alapvető átrajzolását je lentette anél
kül, hogy vagy a k lub , vagy  a szubkultúra választására kényszerítette volna 
a tagságot.

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPVISELŐIK MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA:
POLITIKAI ÉS SZAKMAI MODELL

A négy m egvizsgált klub szám unkra két karakterisztikusan elkülönülő 
működési modellt ra jzolt ki: egy „politikai” és egy „szakmai” szocializációs 
modellt.

A következőkben e két modell m űködését jellemezzük az in tézm ény m ű
ködési mechanizmusa oldaláról.
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Politikai modell

A W esselényi utcai és a d.-i k lub esetében a politikai-állam hatalm i szer
vezet különböző hierarchiájához tartozó vezetők bizonyos ifjúsági szubkultú
rák, kortárs szabadidő-csoportok, „deviáns” tevékenységet folytató csoportok 
kontrollálását, szocializációját, végső soron politikai szocializációját tűzték  ki 
célul. Céljukat d irek t üzenetekkel közvetítették a fiataldk felé. Ezák a célok 
(céb) azonban az intézményi vezetők aspirációs rendszerében csak eszköz
funkciót töltö ttek  be, hiszen a végső cél (céb) a feletteseknek (KISZ, párt, ál
lam i szervek) való megfelelés, az ő elismeréseik kivívása volt. így a megcél
zott szubkultúrák is esZközjellegűek voltak (eszköz2) az előző célok te lje
sítésében.

Az intézményi vezetők kitűzött feladatuk teljesítéséhez kiszem elték né
hány fiatalt, illetve néhány csoportot. Céljaik eléréséhez, az „eszköz?” cso
portok megszervezéséhez őket tek in te tték  eszköznek (eszközt). E kiszem elt cso
portok számára átm eneti célokat (céh) állították fel, ille tve átm enetileg 
elfogadták, m agukévá tették e csoportok saját céljait.

A két klub története  valójában az „eszközt—céh” szakasz konflik tusait 
tükrözte, bár az „eszköz2—céb” szakasz is m egjelent a történetekben. M ind
két klubban felülről és kívülről először a formális vezetőséget alak íto tták  ki, 
(eszközt), akiknek azonban csak átm eneti funkciót szántak. M ihelyt e lju to t
tak  volna a megcélzott szubkultúrákig (eszköz2—céb), jelentősen csökkent vol
na ezek jelentősége (és ezek saját oéljainak szerepe). Az „átm eneti” csopor
tokkal való bánásm ód egy történelm i politikai ú tra  is emlékeztet, az ún. sza
lám i-taktikára. Ugyanakkor egy m ásik funkciót is teljesíteni szándékozott: az 
egyes csoportokat elszigetelni egymástól, am it C rozier’ bürokratikus funkció
nak ta rt. Ezek az „átm eneti”' csoportok (eszközt) azonban nem  az intézm ény 
elvárásai szerint viselkedtek, hanem  a fiatalok  érdekei szerint. A W esselényi 
utca esetében az értelmiségi jellegű csoport még közösséget is vállalt a „csö
vesekkel”, D.-ben pedig az intézmény céljait csak formálisan  fogadta, fogad
tatta  el.

Az intézm ények a vezetők kiválasztása m ellett a csoportoknak a szerve
zeti form át is k ívülről és készen ad ták , méghozzá az „átm eneti” csoporto
kon (eszközt) keresztül. Adták a hierarchikus, vertikális szerveződést is. A 
szélesebb tagságtól passzív, befogadói szerepet vártak  volna el. A m ikor aztán 
ezek az „átm eneti”, közvetítő csoportok (eszközt) az intézm ények kezdem é
nyezésére szervezni kezdték  a fiatalokat, és ennék eredm ényei is m utatkoztak, 
ezt úgy élték á t az intézmények képviselői, hogy a kontroll kicsúszott a ke
zükből, és az összeütközések sorozatosakká válták az é rin te tt felek között. A 
„politikai” intézményesítési folyam at vezetői — megfogalmazásaik szerint is 
— a kontrollálás m ellett egy absztrakt társadalom képhez próbálták  meg szo
cializálni a fiatalokat. Eközben többnyire saját szervezeti szabályaikat tran sz
form álták ezékre a társulásokra is, nem  véve figyelembe a fiatalok igé
nyeit, érdekeit, szubinstitucionalizációs kezdeményezéseit. M indezt felfoghat
juk  úgy is, hogy ezek az intézmények a fiatalok életében is szerepet játszó 
társadalm i szabályokhoz és lehetőségekhez képest is új célokat és új eszközö
ket alkalm aztak. Ezt Merton nyom án „lázadásnak” nevezhetjük.6 Ettől a „lá
zadó” intézm énytől vagy „intézm ényesített lázadástól” különbözik a m odern 
társadalm akra jellem zőnek tarto tt célorientált in tézm ényesített ú jítás .7, 8
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Az intézm ények képviselői és a fiatalok között sorozatos konfliktusok 
jö ttek  létre. Mi is tapasztalhattuk , hogy az alulról szerveződő mozgás és az 
:ntézm ényrendszer közötti ütközések alapja sokszor m aga az intézmények fe
lőli támogatás. Ezt az ütközéses m echanizm ust a közművelődési intézmény- 
rendszer keretein belül Szász (1985)" is tapasztalta .

Politikai minősítés

A m inősítés-elm életet (Becker, 1974)'° a  deviáns viselkedések m agyará
zatára dolgozták ki. Az elmélet szerint a devianciát m aguk a társadalm i cso
portok okozzák azzal, hogy olyan szabályokat hoznak, am elyeknek megsértése 
deviancia. A deviancia így nem az egyén által elkövetett cselekmények je l
legzetessége, hanem  annak következménye, hogy a környezet egy „vétkesre” 
bizonyos szabályokat vonatkoztat, és vele szemben szankciókat alkalmaz. Ezt 
a minősítést az egyén is m egteheti (önminősítés) és az em berek általában is; 
utóbbi többnyire intézm ényeket je len t: rendőri, bírói, pszichiátriai szerve
ket. Mindegyik intézm ény a saját „cím kéjét” ragasztja rá az egyénre: bűnö
ző, elmebeteg, narkós stb. A címke messzemenően befolyásolja az egyén iden
titását, társadalm i szerepviszonyait, in terakciós rendszerét; az adott sze
mélyt egy deviáns karrieren  ind ítja el.

A két tanulm ányozott klub esetében a politikai, állam hatalm i intézmé
nyek az általuk eszközként (eszközi) felhasználni k ívánt fiatalokat politikai
lag m inősítették. A Wesselényi utcai klub esetében „ellenzékieknek”, a „klé
rus szószólóinak” nevezték őket, akik „valahonnan im pulzusokat” kapnak, a 
többi fiatal között szamizdatot terjesztenek, és úgy agitálnak, „mint mi an
nak idején a szocdem p ártb an ”. D.-ben pedig a m agát púnkra  kifestő KISZ- 
titk á rt fasisztának  nevezték, később szintén fasisztának nevezték a punk- 
koncert, m ajd egy helyi sportesem ény szervezőit is.

A politikai m inősítés ezekben az esetekben a politikai szocializációs cé
lok mögött álló szándékokra is utal (amit egyébként a vezetők meg is fogal
maznak) : a kontrollra. Ha tehát a kontrollálás nem sikerül, a vezetők po
litikai eszközökhöz nyúlnak, a politikai célok mögött pedig a kontrollálás áll, 
politika és kontroll kibogozhatatlan szövevényét szolgáltatva a tagság felé.

I ^
politika kontroll

± ______________________________________________ I

A minősítés külső erők bevonását is je lentette, a kon flik tusok tú lnyúltak  
a klubok keretein: elérték a felsőbb KISZ- és pártszerveket, államigazgatási 
szerveket, rendőrséget, politikai rendőrséget. A konfliktusokat végletesen ol
dották meg: bezárással, feloszlatással, betiltással.

Az in terjúk  és a személyes tapasztalatok birtokában m egállapíthatjuk, 
hogy a m inősítéseknek egyik esetben sem volt reális alapjuk.

Érdemesnek látszik felfigyelni arra  a párhuzam ra, hogy az intézmé
nyek, akik a klubok vezetőit, az „átm eneti” csoportot m aguk is eszközként 
igyekeztek felhasználni, ugyanakkor azt ta rto tták , hogy ezeket a csoportokat 
valaki eszközként használja fel (az „ellenzék”, a „klérus”).

A deviáns am plifikációt Wilkins L. írta  le először": a kezdeti devianciát 
a társadalm i reakció fokozza, ez pedig tovább fokozza a társadalm i elítélést.

12



Eredménye egy egyre m agasabbra csavarodó devianoia-spirál. A teóriákra 
így ugyanezen folyamatokat ta r t ja  érvényesnek: a kontrollálok teóriája fo
kozza a deviánsak teóriájának igazolását és viszont. Young (1971)12 ezt azzal 
egészíti ki, hogy a deviánsokkal kapcsolatos akciók a lap ja  a sztereotipizált 
fantázia  (és nem  a realitás). Ezeket az akciókat, a társadalm i kontrollt pedig 
olyan speciális szerepekkel b író  személyek gyakorolják, ak ik  gyákran szegre- 
gáltak  a társadalom ban, ezért a devianciával kapcsolatos téves észlelésük k i
fejezettebb. Ügy tűnik, mindezek klubjainkra is igazak.

Ezek után nézzük meg, hogy milyen változásokat okozott a fiatalok ol
daláról a politikai minősítés!

A d.-i fiatalok esetében az idegenkedésből elidegenedést szült, a másság, 
a kívülállás kialakítását. A W esselényi Utcánál pedig fokozta  a fiatalok m ás
ság-érzését, kohéziót, sőt közösséget terem tett köztük. A fiatalokat ráb írta  
ez a minősítés, hogy most m ár ők m aguk is egy ideologikusabb koncepció
rendszerben fogalmazzák m eg m ásságukat. M indkét esetben közös az a ta 
pasztalatuk, hogy nem lehet együttm űködni politikai, hatalm i intézm ények
kel, nem lehet közös célokat m egvalósítani.

A szakmai modell

Ezzel a modellel a v.-i és a tatabányai klub esetén találkozhattunk. A 
kezdeményezések szakmai szervektől indultak ki — de a m agasabb irányító  
szervek hozzájárulására is szükség volt. A végső cél a fiatalok szocializálá
sa, rehabilitációja. Nem tek in thetünk  el a szervezők — ákik valam ennyien 
szakemberek! — intézményen belüli aspirációs céljaitól és személyes szak
mai céljaitól sem. A szakmai intézm ények alá-fölérendeltségi viszonyai azon
ban enyhébbek, a kontroll nem  folyam atos és részletékbe menő. Az egyéni, 
szakmai célok kiem elt hangsúlyt kapnak (amit publikációk, előadások is 
bizonyítanak), az úttörő jellegű kísérletek végzői a — szakm ai — nyilvános
ságtól várják tevékenységük m egerősítését. Ugyanennek a nyilvánosságnak 
a felm utatása a felsőbb szervektől való bizonyos m értékű függetlenség el
érését is szolgálja.

A szocializációs, reszocializációs célok (céb) m egvalósítását tehát szak
em berek tűzik ki, akik közvetlen kapcsolatban állnak vagy céljaik megvalósí
tása érdékében ilyen kapcsolatba lépnek a fiatalokkal. Á tm eneti célként 
(céh) konkrét tevékenységek (pszichodráma, body building) szabályrendszeré
nek m egtanulását és betartását várták  el. Ehhez eszközként (eszközi) a konk
ré t módszer konkrét lehetőségeit használták fel: pl. a pszichodrám a csoport
ban szigorúan az „itt és m ost” helyzetelemzést. A családias közösség m eg
terem tése, a szülő-modell nyújtása egyként szolgálta a közvetlen célok (céh) 
és a végső célok (céh) megvalósítását. Végül a különböző szakaszokat ugyan
azok a fiatalok teljesítették, nem  volt szükség „átm eneti” csoportokra. A klu
bok viszonylag zártan  működtek, lezárt szociálpszichológiai te re t hoztak létre. 
Az intézményi képviselők elfogadták a fiatalok inform ális vezetőit, sőt azo
kat intézményesen is legitim álták (választás, funkció). Az intézm ény és a fia
talok között kibontakozó konfliktusok végig a klubon belül m aradtak, külső 
segítség igénybevételére nem k erü lt sor.
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A klubok alakulása során a fia ta lok  a társadalm i rendet képviselő „szig
nifikáns m ásokhoz” kapcsolódhattak, m ajd  ezután következett be a klubok
ban való részvételre való elköteleződésük, m ajd pedig bevonódásuk. Ebben a 
lassú, fókozatos elköteleződési fo lyam atban  a személyes kapcsolatoknak és a 
szolidaritás típ u sú  csoportszerepéknek kiem elkedő jelentősége volt. E folya
m at révén lehetőség nyílt az intézm ényi kontroll alól egyszer m ár bizonyos 
m értékben kicsúszott fiatalok re in teg rálásá ra  — nemcsak a klubba, hanem 
valam elyest a szociális rendbe is.

Megjegyezzük, hogy a fentebb részletezett folyam at hasonló a Becker 
által leírt, deviancia ellen védő „elköteleződési folyam athoz” 1’, illetve a tá r 
sadalmi rendben  való részvételt elemző „szociális kapocs” teóriához (amely
nek elemei a kapcsolódás, az elköteleződés és a bevonódás).и

KÖZÖSSÉGEK INTÉZMÉNYESÜLÉSÉNEK EGY FORMÄJA:
A KLUBMOZGALOM

A spontán  csoportok, a m ozgalm ak intézm ényesülésének egyik formá
ját, amely a klubm ozgalom ban ö ltö tt teret, többék között Földiák András 
foglalta össze tanulm ányában. Ebből kiem elünk néhány gondolatot. Az 1962— 
1969 közötti korszakban m egpróbálták a korábbi spontán csoportosulásokat 
népművelő k lubokká alakítani. Ezek a kísérletek kudarccal végződtek. Fel
tehetőleg azért, m ert a külső (művelődéspolitikai) célok kizárólagossá váltak, 
és a valóságos közeg igényeit szám ításba sem vették.

A 60-as évek közepétől a klub néhány nevelési cél, illetve művelődéspo- 
’itikai feladat m egvalósításának szinte kizárólagos form ájává lett. A k lub
mozgalomra rendkívül nagy befolyást gyakoroltak a korszak generációs tö
rekvései („beat-hullám ”). M indezek eredm ényeképpen a klub szabadidős kö
zösségi form ából ifjúsági m ozgalom m á vált. E m ellett a változás mellett 
azonban az érdeklődésre és a sajátos társadalm i helyzetre alapozott klubok 
lassan m egszűntek.

A 70-es évek elején, közepén az ún. mozgalom kihunyt. A 70-es években 
a klubmozgalom még m egérin tett problem atikusabb ifjúsági rétegeket, alkal
milag egy-egy karakterisztikus csoport a  saját arcára form ált egy klu
bot.

E tevékenység elm aradásának egyik oka — Földiák okfejtéséből kiemel
ve — az, hogy ha egy erős és helyileg jelentős mozgalom alakul ki, a kö
zépszintű vezetők megijednek, és ilyenkor politikai színezetet igyekeznek ad
ni olyan á r ta tla n  kezdeményezéseknek, am iket személy szerint ők nem tu d 
nak kézben tartan i.

N yilvánvalóan a közművelődési intézm ényrendszer, azon belül a klub
mozgalom diszfurikcionalitása és ennek felismerése is szerepet játszott ab
ban, hogy a csöves jelenség idején az intézm ényesítési törekvések nem eb
ből a szférából indultak ki, vagy ha igen, akkor is gyökeresen más form át 
választva (Tatabánya).

A klubm ozgalom  irodalm ában sok példát ta lálunk  kisebb közösségek, 
csoportok intézm ényesülésére, intézm ényesítésére.1’’ Az ilyen folyam atokra 
irányuló vizsgálatok a k lub  keretein  belül folytak, term észetszerűleg nem
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volt lehetőség a fiatalok klub előtti vagy klubon kívüli életének olyan részle
tes tanulm ányozására, m int ahogy a klubon belül volt. A vizsgálatok így is 
hangsúlyozzák a klubba kerülés előtti személyes kapcsolatokat (pl. Say, 1983)1® 
vagy a korábban elsajátíto tt értékítélet-norm ákat, amelyek kis különbségei 
is nagyon differenciálták a klubtagságot (pl. Diósi, 1981)17, valam int a k lu 
bon kívüli hatások döntő szerepét (pl. Simon, 1983)18. M intha a klub nem  
lenne képes önállóan autonóm közösségek létrehozására, csak a m ár meglé
vőket integrálja, intézményesíti — jobb esetben a szervezete adta lehetőségek 
felhasználásával, m áskor valójában azok ellenére.

Az intézményesítés alapkérdését a ta tabányai klub kapcsán Gerevich és 
m unkatársai19 fogalmazzák meg: az intézm ény a rábízott valóságot illessze 
működési feltételeihez, vagy a valóság terem tse meg a maga intézm ényeit? 
A választ abban az irányban keresik, hogy egy meglevő, de eddig más fel
adatokat ellátó intézményrendszerbe való integráció helyett a fiatalokat köz
vetlenül abba az intézménybe (iskola, család) kellene reintegrálni, amelyből 
kihullottak.

ÖSSZEFOGLALÁS:
KÍSÉRLETEK AZ IFJÜSÄGI SZUBKULTÚRA INTÉZMÉNYESÍTÉSÉRE

Vizsgálataink során négy ifjúsági klub m űködését elemeztük, amelyek 
céljukként utcasarki társadalm ak, narkósok, „csövesek” integrációját tűzték  
ki. E négy klub két karakterisztikus intézm ényesítő u tat rajzolt ki: „szak
mai” és „politikai” m odellt. A „szakmai” form a a szakmai intézmény képvi
selői és a fiatalok közötti személyes viszonyra építve kezdte meg a klub szer
vezését, végig hangsúlyozva a közösségi szolidáris szerepeket. Nem egy elvont 
társadalom képhez próbált meg szocializálni, hanem  konkrét tevékenységfor
mák szabályaihoz, többé-kevésbé lezárt szociálpszichológiai térben. A fia ta 
lok egy „eliköteleződési folyamaton” m enték keresztül, és társadalom ba való 
reintegrációjuk megkezdődött. A legperifériásabb társadalm i helyzetű fia
talokat azonban ezek a kezdeményezések nem  érték  el, illetve innen is k i
hullottak.

A „politikai” form a esetében politikai-állam igazgatási szervezet tagjaitó l 
indult ki az intézményesítés. Tapasztalataink szerint m intha a szubkultúrák 
körében intézményeik szervezeti szabályait próbálták  volna meg ú jra te rm el
ni; az informális szerveződés form álissá alakítása, a horizontális csoport- 
s truk tú ra  vertikálissá tétele révén kiem elt vezetőkkel és közvetítőkkel ugyan
is a csoportok sajátos szubinstitucionalizációs kezdeményezéseit m egpróbál
ták felőrölni és a sa já tju k a t állítani a helyébe; jellemzővé vált a produktiv i
tással összefüggő tevékenységek és szerepék preferálása (a közösségiek rová
sára), elvont elméleti cél kijelölése, illetve a politikát kontrollként és a 
kontrollt politikum ként (politikai m inősítésként alkalmazó gyakorlat). Az 
intézményi képviselők nemcsak a fiatalok értékrendszereit próbálták meg 
homogenizálni, hanem  gyakran a  saját és a fiatalok céljai, értékei között 
tátongó szakadékot sem észlelték. A konfliktusok az adott kereteken mesz- 
sze túlgyűrűztek, külső segítséget kellett hívni az ütközések m egoldására. 
Végül drasztikus intézkedésekkel az  esetleges kibontakozó folyam atokat is 
m egállították (betiltás, bezárás). Ezek eredm ényeként a fiatalok elidegene- 
dettség- és másság-érzése fokozódott.
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Kapitány Ágnes — Kapitány Gábor

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ID E O L Ó G IA I 
ÉRTÉKKOZVETÍTÉSI M E C H A N IZ M U S A IR Ó L

1981 és 85 között G yőr-Sopron  és Békés m sgyék k u ltu rá lis  in tézm ényei
ben  vizsgálato t fo ly ta ttunk  K u ltu rá l is  in tézm én ye k  tu d a ta la k í tó  hatása  cím 
mel. A k u ltú ra  és ku ltu rá lis in tézm ény fogalm át tágan  é rte lm eztü k : a ku l
tú ra  fogalm ához sorolva az életm ód-, viselkedési és é rin tkezési stb. k u ltú rá t  
is; k u ltu rá lis  intézm énynek tek in tv e  a m űvelődési házon, klubon, m ozin, 
könyv táron  (városban színházon m úzeum on) kívül a k u ltú rá t  m egalapozó 
óvodát, iskolát, a közvetlen k u ltu rá lis  fe ladatokat is e llátó , de  az egyes te 
lepülések k u ltú rá ján ak  a lak u lásá ra  presztízsükkel, közéleti sú lyukkal is ha tó  
tanács- és p á rth áza t; a k u ltú ra  hagyom ányos cen tru m ait, az egyházi in téz
m ényeket és az egyes k u ltu rá lis  p rogram okat is befogadó, de az életm ód
vagy az érin tkezési k u ltú rá t is m eghatározó s gyak ran  a hely i közélet egyik 
legfőbb szín teréü l szolgáló vendég látó ipari in tézm ényeket is.

M indezen in tézm ényeket elsősorban m int az em berek  ér tékvá lasz tá sa i t ,  
v i lá g k ép é t  befolyásoló közvetítő  csa to rnákat vizsgáltuk, az á lta lu k  sugárzo tt 
é rték ek e t, ideológiákat, az á lta lu k  sugallt világképet, a b en n ü k  kifejeződő v i
szonyokat igyekeztük reg isztráln i és értelm ezni.

Az in tézm ényeket három  összetevőjükön keresztü l közelíte ttük  meg, 
abból indu ltu n k  ki, hogy aki belép egy-egy ilyen in tézm énybe, olyan h a tás- 
együttessel találkozik , am ely az in tézm ények külső-belső lá tványábó l, a ben
nük  folyó program ból és az o tt dolgozók m unka- és é rin tkezési stílusából 
áil össze; vizsgálnunk tehát ezeket: a lá tván yoka t,  a p ro g ra m o k a t  és a m u n 
kastí lus t  kell. Ennek jegyében elem eztük tehá t a két m egye 250 településé
nek 2945 intézm ényében készült m egfigyelési és fo tóan y ag o t; a két m egyét 
rep rezen tá ló  k iválaszto tt 20 településen  (és 10 csato lt községben) k é t hé t 
a la tt m egvalósult (és m egfigyelőink á lta l rögzített) p ro g ram o k a t (p rogram 
nak tek in tv e  iskolában a ta n ó rá t és tan ó rán  kívüli foglalkozásokat, tem plom 
ban  a m iséket, szertartásokat, m űvelődési házban az előadásokat, k iscsopor
tos foglalkozásokat, szórakoztató rendezvényeket stb .); ille tv e  az ugyanezen 
időszakban tö rtén tek  a lap ján  az egyes m egfigyelt in tézm ényekben  dolgozók 
m u n k a- és érin tkezési stílusá t is. Az adatok feldolgozása fo lyam atban  van, 
eredm ényeitő l m ind országosan álta lánosítha tó , m ind a k é t m egye kü lönb
ségeit, m ind az egyes települések, m ind pedig az egyes in tézm énytípusok  
sa já to sságait fe ltáró  adatokat rem élünk . Az a lább iakban  a  vizsgálat első 
tapaszta la taibó l szeretnénk n éh án y a t töm ören ism ertetn i.
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A vizsgálat tárgyai az értékválasztás-alakító, tudatbefolyásoló mecha
nizmusok. A család, a referencia-csoportok és egyéb közösségek, a végzett 
m unka és a m unkahely, a művészet, tudom ány és töm egkom munikáció mel
le tt (melyek az alakuló tudat, a  szocializáció legfontosabb befolyásolói) jelen
tős szerepe van az értékrendszer-alakításban, a tudatform álásiban az álta
lunk  ezúttal vizsgált intézm ényeknek is. Az egyik, am ire kutatásunkkal a 
figyelm et rá irány ítan i szerettük volna az, hogy m i m inden  lehet érték-, v i
lágkép-, ideológia-hordozó egy-egy intézm ényben. Ha csak a látványokat 
vesszük, egy-egy intézm ény esetében értékhordozóként elemezhető az épület 
nagysága, környezetéhez való viszonya, első és hátsó fron tjának , külsejének 
és belsejének viszonya, helyiségeinek hierarchizáltsága, az egyes helyiségek 
berendezése, a bennük található  bútorzat, képek, díszítések és egyéb tá r 
gyak, az épületek és tárgyak  állapota, épsége, korszerűsége, stílusa, minősé
ge, a helyiségek tágassága, a dolgozók és látogatók szám ára biztosított terek  
jellege, az intézm ényben dolgozók és a látogatók öltözéke, s természetesen 
s elsősorban a közvetlenül ideologikus feliratok és képek (jelszavak, plaká
tok, faliújságok, m ontázsfalak stb.). S ezekre is érvényes, hogy elsősorban 
nem  külön, egyenként, hanem  összhatásukban hatnak a szemlálőre-használó- 
ra, és ekként is kell őket vizsgálnunk. Ugyanígy, ta rta lm i és formai ele
m eikre bontva és összkép szerint értékelhetjük  az egyes program ok hatásá
nak összetevőit s az egyes intézm ények m unkatársainak m unkastílusát mint 
szintén értékhordozó, közvetítő és alakító csatornát is. A kérdésfelvetés 
m eghatározta a ku ta tás m etodikáját. Mivel itt elsősorban olyan hatóelemek 
felderítése volt a cél, m elyek részben m aguk sem tudatosak  (sokszor éppen 
kialakítóik ellenére vallanak e kialakítók világképéről, értékeiről), részben 
pedig tudatosan is a befogadók nem  tudatos döntéseire, érzelmeire, motivá
ciójára igyekeznek hatni, így a vizsgálatban is azóknaik a módszeréknek kell 
dominálni, am elyek alkalm asak a szövegek, m agatartások explicit formái 
m ögött im plicit tartalm ak felderítésére és értelmezésére. így a felhasznált 
módszereink között dom inált a külső megfigyelés, a tárgyak , látványók, szö
vegek, m agatartások, események rögzítése és utólagos tartalom elem zése a 
kérdőívvel, in terjúval szemben. (Ahol in te rjú t alkalm aztunk, ott is az in ter
júszövegek re jte tt  összefüggéseire koncentráltunk elsősorban.) Minden intéz
ményből, településről igyekeztünk nagy mennyiségű hátté rad a to t begyűj
teni, hogy az egyes jelenségeket megfelelőképpen, ha lehetséges, okok, ösz- 
szefüggések ism eretében tud juk  értelm ezni, hiszen az egyes összefüggések 
elemei az összefüggés-rendszer egészétől nyerik értelm üket.

Mindezt azért kellett itt előrebocsátani, m ert a rendelkezésünkre álló 
hely szűkössége m iatt csupán vázlatosan, címszavaikban s az elvonatkoztatá
saink alapjául szolgált konkrét m etódusok és elemzett adatok nélkül tudunk 
csak szólni ku ta tásunknak  azon metszetéről, amely az ideológia-közvetítés 
szimbolikus eszközeit vizsgálja.

A vizsgálati anyagban: az intézm ények látványaiban, program jaiban 
stb. három  fő ideológia, illetve a hozzájuk kapcsolható értékék közvetítését 
lehete tt m egfigyelni; ezek jól elváltak egymástól m ind a sugárzott jellegze
tes értékek, m ind az értékközvetítés m ódja s eszközei s többnyire a közve
títés színterei szerint is. A három  ideológia a vallási (ezen a szinten az egyes 
egyházak közti dogm atikai, m ódszerbeli és egyéb különbségek az azonos
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vonások m ellett másodlagosnak tekinthetők), a fogyasztói, illetve a szocia
lizmus célrendszeréhez kapcsolódó ideológia. Ezeken kívül bizonyos vonásai
ban külön ideológiai és főleg értékszerkezetet m utat egyfajta „ifjúsági” 
ideológia; elkülönül a gyerekeknek  szánt világkép; külön elemezhető a tu -  
dás-kultúra-erkölcs önértékűségének ideológiai közvetítése; nyomokban je 
len vannak, hatnak a 45 előtti világ irán ti nosztalgiák egyik fenti ideológia
típusba sem sorolható jelei; illetve a  nem zeti ideológia szignáljai. Ez u tób
biak azonban jelen form ájukban s az á lta lunk  vizsgált intézményekben nem 
alkotnak olyan tiszta és sokoldalúan kidolgozott ideológia-típusokat, m int az 
elsőként em lített három  fő típus, s gyakran azok elemeivel keverednek is.

A vallási ideológia jeleit természetesen a tem piomdkban és egyéb egy
házi létesítm ényekben; a szocialista ideológia, illetve a hivatalosan megnyil
vánuló szocializmus-felfogás ideológia-hordozóit elsősorban a tanács- és 
pártházakban, iskolákban, itt-o tt a művelődési házakban és egy-egy óvodá
ban, vendéglátóipari intézményben, illetve a köztereken figyelhetjük meg. A 
fogyasztói ideológia hordozói szinte m indenütt jelen  vannak, de dom inánsnak 
a vizsgált intézmények közül persze a vendéglátóipari létesítm ényekben te
kinthetők. A gyerekvilág kellékei m agától értetődően az óvodát, másodla
gosan az iskolát jellem zik; az ifjúsági szubkultúra a klubokban, a KISZ 
helyiségeiben, illetve az iskolákban dom inál; a tudás-kultúra-erkölcs érték- 
blokk az iskolában, a könyvtárban és m ásodlagosan a művelődési házban 
uralkodik; a „régi világ” iránti nosztalgia hordozói egyes cukrászdák (s ér
dékes módon az általunk szintén vizsgált közteröken többék között ilyen 
funkciójuk is van az első világháborús em lékm űvöknek) ; a nemzeti ideoló
gia egyes jelei inkább csak a többi rekvizitum  között, hatóeszköz-együtte- 
sek részelemeiként bukkannak fel, elsősorban a m agyar történelm en keresz
tül (de pl. az em lített emlékművekhez is kapcsolódik ilyen asszociációs m e
ző is), egyébként elenyészően vannak jelen.

Az egyes ideológiák megjelenésével kapcsolatban külön érdemes k itér
ni arra, hogy az egyes ideológiákból mi is jelenik  meg a vizsgált szimbó
lumokban, illetve hogy az adott ideológiák terjesztői milyen eszközökkel, 
milyen hatásokkal igyekeznék e jelek, szimbólumok befogadóit befolyásolni.

Először is nyilvánvaló, hogy az egyes ideológiáknak csak egy-egy része 
kerül be a jelekbe. Hogy mely része, az nyilván nem  véletlen; éppen ebből 
következtethetünk egy-egy korszak, egy-egy réteg, egy-egy irányzat állás
pontjára. Persze egyet kell értenünk Papp Zsolttal, m ikor ezt írja : „A tá r 
sadalmi helyzet érzékelése nem biztosítja m inden körülm ények között a 
’helyzetnek megfelelő’ tu d a t előállását, éppen m ert m agát a ’társadalm i hely
zetet’ m ár tudati objektum ok értelmezik és közvetítik .” (Papp Zsolt: Kon
szenzus és kihívás, Kossuth, 1985. 340. oldal.) így  am it a jelekből kiolvasha
tunk, nem úgy tükrözi a jelek használóinak tu d atá t, hogy az egyúttal valódi 
helyzetük, viszonyaik pontos képe volna, valójában akár el is fedheti azt. 
Amivel találkozunk, am it elemezhetünk, s am inek okait is fe ltárhatjuk az 
arról beszél, hogy a jelhasználók milyen képet ta rtan ak  szükségesnek közöl
ni, terjeszteni.

A másik, am it ezzel kapcsolatban látnunk  kell, hogy m inden ideológiá
nak vannak verbális és nem verbális elemei. Ezékben rögzülnek az ideoló
giák ampelvei, de m indaz a történeti változás is, am i akár az ideológia a la
kulásában, akár az ideológiát körülvevő közeg alakulásában kim utatható. A
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verbális és nem verbális elemek azonban többnyire nincsenek egymással 
szinkronban: olykor az ideológia verbális megfogalmazásaiban tú lhalad  egy 
korszak szemléletén, miközben a nem  verbális elemek változatlanul őrzik a 
régi szemléletet, m áskor a szóban m egfogalm azottak az ideológia változat
lanságát bizonygatják, miközben a nem  verbális elemek m ár számos válto
zást fogadtak m agukba. (A szocialista ideológia terjesztésében az aszinkroni- 
tás m indkét form ájával találkozhatunk.)

Az alábbiakban röviden ism ertetjük  a kutatási anyagunkban elkülönülő 
egyes ideológia-típusok kifejezőeszközeinek legfőbb jellegzetességeit. Első
sorban a lá tv á n y -m e g f ig y e lé se k  közül hozunk példákat (a ku tatás ezen része 
van a legfeldolgozottabb fázisban), de egyes esetekben m ár a p r o g r a m o k  
fe ldo lgozása  során  n yer t  e r e d m é n y e k r e  is tá m a szk o d u n k :  az itt közölt á lta 
lános tapasztalatok éppúgy jellemzik a program okat (előadások, ünnepségek 
szövegeit, a tanórákat), m int a vizsgált intézmények látványait.

R átérve az egyes ideológiák sajátosságainak jellemzésére, a fogyasztói 
ideológia a legegyszerűbb képlet. Az életöröm, életélvezet, a legvonzóbb és 
legújabb tárgyak birtoklására alapozott jó lét ideáljai uralják. Ezen ideológia 
terjesztésében az intézményék közötti különbségek elsősorban az évente 
változó divathoz való igazodás gyorsaságában, illetve a reklám  tárgyaiban  
rgadhatók meg. A centrum —provincia-helyzet fokozatai bizonyos fokig tü k 
röződnek abban a  hierarchiában is, hogy a reklámok tárgya a) a legfejlet
tebb nyugati technikához, civilizációhoz, b) bármilyen nyugati vagy éppen 
egzotikus létform ához, c) budapesti-nagyvárosi jelleghez kötődik-e. A h ie ra r
chia legalján d) azok a tárgy-m egjelenítések vannak, amelyek az exkluzív 
asszociációs kör nélkül, csupán egy-egy fogyasztási cilkk (ital, cigaretta stb.) 
képét tartalm azzák, it t  maga a rek lám  ténye az, ami a mögöttes ideológia 
(legszegényesebb) eszközeként hatékony lehet az adott közegben.

A fogyasztói ideológia eszközeit (tudniillik, am ivel a fogyasztás vonz
erejét alátám asztják) a reklám pszichológiai irodalom részletesen elemzi. Min
tánkban ilyen asszociációs kapcsolatként, a réklámozott tárgyak  vonzerejé
nek növelésére főiként a gazdagság,  a m odern ség ,  a hétköznapiságot, szürke
séget tagadó ünnepi v idám ság  és a szintén a hét’köznapisággal szem behelye
zett „ fen teb b  s t í l”, egyfajta „úriasság”, illetve „kulturáltság” bizonyos rek- 
vizitum ai jelennek meg a fogyasztás asszociáció-körében. (Tipikus például a 
vendéglőkben archaikus képek, fe lira tok  szerepeltetése, a történelm i patina 
itt egyszerre u tal az üzlet hitelét alátám asztó valódi vagy álrégiségre és a 
történelm iség „m agasabb” nemesi, illetve értelmiségi világához való hozzá- 
kapcsolódás lehetőségére. Ahol a „fen tebb” világhoz való kötés hiányzik, s a 
környezet szegényes, jelentéktelen, azért ott is érezhetőek — pl. tiltó  fe lira
tokban fejeződnek ki — bizonyos törekvések a fogyasztás ado tt színterének 
a norm ák a la tti világtól való elhatárolására.)

Természetesen fontos hatóeszközei a fogyasztói ideológia terjesztésének 
a prim er szükségletek kielégítésére utaló, illetve az ezen szükségleteket fel
kelteni igyekvő gasztronómiai és szex-tárgyú jelek. Mindezek a hatóeszközök 
nemcsak egyes tárgyak m egvételére, elfogyasztására ösztönöznek — ez az 
esetek nagy részében a m egjelenített tárgyak hiányában nem is volna le
hetséges —, hanem  törekvéseket, célokat indukálnák, és az ado tt intéz
m ényben (a fogyasztói ideológiát az érzékek prim er bom bázásával alátá-
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masztó popzenei, televíziós stb. hatásokkal együtt) olyan légkört, m agatar
tást, stílust terem tenek, amely elősegíti, hogy az intézm ényt látogatókban 
az „ember” jellemzői közül a „fogyasztó em ber” jegyei emelkedjenek ki, 
kerüljenek előtérbe.

A terjesztett vallási ideológia megközelítésekor számolnunk kell azzal, 
hogy egymásra rétegződő funkciók hatásegyütteséről van szó. A középkorban 
kialakult világképi alapokra a polgári társadalom ban olyan elemek réteg
ződtek, amelyek bizonyos hangsúlyokat teljesen m egváltoztattak, és a mai 
hangsúlyok között annak szerepe sem elhanyagolható, hogy az egyházak egy 
ateista hivatalosság közegében tevékenykednék — erre is reagálva. A val
lási ideológia jelenlegi megjelenési form áiban igen nagy, m ondhatni uralko
dó szerepe van (és ennek mai formái főleg a polgári korban, elsősorban a 
XVIII. században gyökereznek) a pietisztikus szereteteszm énynek, az egyén  
szabad életválasztása eszményénék és az emberiséget fenyegető válságokra 
reagálva az istenség hit-rem énységet adó erejének. Ha az állam és az egy
ház közötti viszony rendezése következtében az egyházak nem is h irdetnek 
többé rezisztenciát, kétségkívül hatóeszközként, a vallás fölényét bizonyító 
érvként hasznosítják mindazt, am ire a világi szférában nem születik kielé
gítő válasz. Olyan hagyományos hatóeszközökkel szemben, mint például a 
M ária-kultusz, gyakran élnék a közvetlen erkölcsi, filozófiád m érlegelésre 
késztető hatásokkal a m indennapi élet vallási értelmezésében, helyenként 
egészen eltolódva egyfajta panteisztikus, sőt deista vonásokat is m utató sze- 
reletvallás irányába. (Itt elsősorban a katolikus hangsúlyok változásáról van 
szó, hiszen például olyan egyházak, m int az unitárius, kezdettől fogva erő
sen panteisztikus szemléletet képviselnek.) A képek is elsősorban a világ 
minden szépségében jelenlévő, különösen a szeretetteljes viszonyok (lelki 
szerelem, anyaság, szánalom) által képviselt Istenről vallanak, akinek a vi
lág alakulására ható aktivitásával szemben inkább szemlélő-megítélő jellege 
s az élettel való hitvallás fontossága kerül előtérbe.

A vallási ideológia a jelenkorban bizonyos m értékig a fogyasztói ideoló
gia vetélytársaként is fellép, az öncélú jel en él vezeti el szemben igyekszik a 
m aga transzcendens értékeinek m agasabbrendűségét elfogadtatni. Eszközei
ben azonban úgyszintén felhasználja a réklámpszichológia bizonyos fogásait, 
sokszor képi világa is rokon (itt elsősorban a tem plomi faliújságok képeire 
gondolunk), csak a montázs-hatás teszi élesen különbözővé; az egzotikus tá 
jak, a családi boldogság, a szépség, ifjúság stb., ami a fogyasztói kultúrában 
a tárgyak eladásához, élvezetéhez kötődik, itt a m indenben jelenlevő isteni 
princípium alátám asztásaként szerepel, a k iváltott p rim er érzelmeket efelé 
igyekszik terelni.

A vallási ideológia által jelenleg használt hatóeszközök száma a többi 
ideológia által használtakhoz viszonyítva igen nagy. Az em lített, érzelemkel- 
tó képeken kívül igen fontos elem a közösséghez tartozás hangsúlyozása (a 
nem hívőkkel szemben). Ugyanakkor fontos hatóelem  az ellenfeleknél erő
sebb tolerancia hirdetése és jeleinek felm utatása (például Népszabadság a 
templomban, m arxizmus tanítása az egyházi iskolákban stb.), az ellenfeleknél 
erősebb igazság sugallása (például ism ert nem vallásos szerzők vallásosan is 
értelmezhető szövegeinek idézése, a m agyar és egyetemes ku ltú ra  történelm i 
nagyjainak hitvalló felvonultatása). A m indennapra szóló cél- és feladat
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adás, az önvizsgálatra késztetés, egyúttal a napi terhek  alól. valló feloldás, az 
ismeretterjesztés és a  m indenkori legújabb fejlem ények megválaszolásának 
igénye, az egyén megbecsülése — mindezek m egnyilatkoznak képeikben, fel
iratokban, az egyes lelkészék prédikációiban és az általuk  szervezett csopor
tos foglálkozásokon. Természetesen igen nagy különbségek vannak az egyes 
települések s az egyes papok között. Kétségkívül sok az üres általánosság
ban  maradó szöveg is (jellegzetes példája ennek az isteni fény-világosság- 
m isztika absztrakt, a célzott közönséghez szorosabban nem kötődő gyakori 
retorikus alkalmazása), jellemzőbb azonban a konkrétum ok, a mindennapok 
felé fordulás és az ezzel elérhető hatékonyság kiaknázása.

Annál is szem betűnőbb ez, m ert a szocialista ideológia terjesztése ko
rántsem  büszkélkedhetik hasonló erényekkel. A szocializmus elméleti meg
alapozásának, a m arx ista—leninista szemléletnek csupán töredékei jelennek 
m eg az ideológia terjesztésére szánt jelekben. Az e jelekben megjelenő 
szocializmusnak is m egvan a maga jól m egkülönböztethető image-a, ez azon
ban  a lehetségesnél jóval szegényesebb.

A vizsgált hatóeszközökben az ideológiákhoz kapcsolódó fő értékterüle
tek  a munka, a term elés, a béke és az „egység”. Persze a vallási ideológiáról 
sem  mondható, hogy egésze jelent volna meg az aktuális képi és szöveges 
anyagökban, itt azonban feltűnő az eredeti lenini és főleg a m arxi szövegek 
(vagy akárcsak ezek auten tikus interpretációinak a vizsgált anyagban szinte 
teljes) hiánya. Az idézetek főleg kongresszusi kulcsmondatok, többnyire 
azonban — bebiztosítva bármely váratlan  fordulat ellen — ezéknek is a 
1 egáltalánosabbjai. A konkrétság, a helyi közegre vagy az egyéni motívumok
ra  való utalások szinte tökéletesen hiányoznak. A beszédeket, előadásokat 
hasonló közhelyesség, a  konkrétság (a m unka—term elés, illetve a b é k e -  
biztonság kivételével), az eszmék és a m indennapi lét közti megfogható 
összefüggések h iánya jellemzi.

Leszűkített te h á t az asszociációs kör, leszűkített a  felhasznált gondolatok 
köre s leszűkített a hatóeszközök használata is. Legfőbb hatóeszköz a régi— 
új szembeállítás. Ez azonban negyven évvel a régi világ bukása u tán  semmi
képpen sem hatékony. Az új világhoz tartozás értéke elvben hatékony is 
lehetne, ha ehhez élcsapat-élm ények társulnának. Ezek híján az „ú j” jelleg 
általános hangoztatásával azonban a hozzá kapcsolódó érzelmek nélkül veszi 
tudom ásul a befogadó az új létét, ez pedig nem eredmény. A számos gya
korlati tapasztalat m ellett hivatkozhatnánk a neves antropológus Victor T ur- 
nerre, áki szim bólum kutatási tapasztalataiból éppen azt emeli ki, hogy az 
általa rituális jelképeknek nevezett szimbólumokban mindig meglévő ideolo
gikus és szenzoros elem ek közül az ideologikusak csak akkor hatékonyak, 
„ha a jelkép szenzorikus  pólusa érzelmileg is cselekvésre késztet”. (Cohen: A 
szimbolikus cselekvés és az én struk tú rája . In: Jelképék, kommunikáció, tá r 
sadalm i gyakorlat. TK. 1983. Kiemelés: K. A.—K. G.) (A kapitalizm us— 
szocializmus szem beállítás általában is a régi—új ellentét m entén ábrázol- 
tatik , többnyire hiányzik az aktuálisabb szembeállítási lehetőség, illetve ahol 
ilyennel találkozunk, o tt is olyan érvék szerepelnék — főleg a m unkanélküli
ség és a háborús fenyegetés —, amelyek a tárgyalás általános elkoptatott 
szintjén, mélyebb elemzésék nélkül egyáltalán nem  vagy legalábbis igen 
kevéssé meggyőzőek, mélyebb elemzések pedig az esetek többségében n in 
csenek.) A szocializmus ideológiai vonásait túlnyom órészt a bürokratikus ér-
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tékrendszer form ális követelményei helyettesítik, s e form ák kettétagolják 
az ábrázolt v ilágot az életre s egy ettől teljesen különváló reprezentatív  
sikervilágra. A szocialista ideológia rekvizitum ai (csillag, zászlók, M arx— 
Engels—Lenin ábrázolások stb.) eredeti megjelenési form áikhoz képest mind 
több sallangot vesznek m agukra, cifrázódnak, m ind reprezentatívabbá vál
nak, önm agukban  mind kevésbé tűnnek  elégnek az ideológiai szerepkört 
kiszorító rep rezen ta tív  funkciók szám ára.

Az ideológia-továbbítás szerkezete (jóllehet a valóságban semmivel sem 
oentralizáltább, m in t például a róm ai katolikus egyházé) sokkal oentraliszti- 
kusabbnak tű n ik : az „ideologikus” az esetek nagy részében a központi tö 
m egkommunikációs médiák kipróbált, rizikóm entes elemeinek utánzásaként 
jelenik meg, az önállóság m inim ális. Az önállóság, a konkrétság jószerint 
csák azoknál az aktuálpolitikai teendőknél jelenik meg, ahöl a feladat jel
lege m egfogalm azöttan is m egkívánja a helyi teendők megjelölését. (Ebbe a 
bürokratizált jelrendszerbe  a legkülönfélébb tarta lm ú, a bürokratizm ussal 
ellentétes központi kezdeményezések is képesek beilleszkedni. A reprezentá- 
C'ós jelzések az esetek nagy részében alkalmazóik szám ára fontosabbak a 
tartalom nál, és noha term észetesen nem  tételezhetjük fel, hogy a központi 
forrásokból á tv e tt gondolatok hatástalanok, m indenesetre más jelentésre 
tesznek szert egy olyan szerkezetben, ahol a m egjelenési form ák az u ra l- 
kodóak.)

Az ideológia sematizációja az iskolákban is érvényesül. A történelem 
tanítástól az osztályfőnöki foglalkozásokig, a faliújságoktól a tankönyvekig 
igen sok csatornán  közvetítik az ideologikuimat. Néhány igen jó kivételtől 
eltekintve azonban itt is a bü rokratikus formalizáció uralkodik, az ideolo- 
gikumnak a gyerekek életéhez való hozzákapcsolásával csak igen ritkán  ta 
lálkozunk.

Ha az egyházak ideológiai tevékenységével való összehasonlítás több 
szempontból nem  is egészen igazságos, hiszen m int em lítettük, egyrészt azok 
sem használnak minden esetben hatékony, rugalm as eszközöket, m ásrészt 
helyzetük sem  azonos, hiszen mivel a hivatalos sosem tu d ja  lefedni a teljes 
valóságot, sosem hibátlan, hézagtalan, így a „hivatalos” helyzetnél a k riti
kai—ellenzéki vagy legalábbis a hivatalossal nem azonosítható álláspont 
mindig könnyebben válthat ki azonosulást — mégis úgy érezzük, el kell vé
gezni ezt a szembesítést, hiszen azt semmi sem indokolja, hogy a szocializ
mus ideológiájának terjesztői a tap asz ta lt m értékben m ondjanak le az em
berismeret, az életism eret, az érzelm ek mozgósítása, az aforisztikus szelle
messég, a naprakész alkalm azkodás, rugalm asság nyú jto tta  azon hatóesz
közökről, am elyekkel például az egyházak igen hatékonyan képesék élni sa
ját értékeik terjesztése érdekében. Persze nem m inden adaptálható, hiszen 
az ideológiák terjesztési form áit m eghatározza sajátos belső szerkezetük, s 
az egyházak hatóeszközei között számos olyan is szerepel, melyek hatásosak 
ugyan, de a m arxisták  szám ára elfogadhatatlan világképre tám aszkodnak. 
(Pl. a jó—gonosz, fekete—fehér, dichotóm iára, a létnek a terjeszkedő racio
nalitás á lta l te ljesen  soha k i nem  küszöbölhető irracionális elemeire, az ér- 
zelm ek-indulatok közvetlenségére.) A vallás kezeli az elidegenedés viszo
nyait, nem  ak a rja  felszámolni őket. Ezeket a m ódszereket, bárm ily hatáso
sait, a szocializmus ideológiája nem  veheti át (ha mégis átveszi, m int ahogy 
erre is van, vo lt példa, ezen a ponton önm agát is vallásiasítja, és ezáltal,
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alapeszméivel ellentm ondásba ju tván , félrevezetővé, ártalm assá, m ajd nevet
ségessé válik). Az ideológiai form áknak a valóság konkrét Viszonyaitól való 
elszakadása azonban legalább ilyen szembekerülés a m arxizm us szemléleté
vel. További kérdés, hogy a szocialista ideológia esetében egyáltalán mely 
elemek és m ilyen módon alkalm asak arra, hogy szimbolikus kifejezési for
m ák forrásává váljanak.

Az elemzett formák azonban néhány okra is rám uta tnak . A szocialista 
ideológia máig is fennm aradt legkarakterisztikusabb form ulái harci viszo- 
nyök között születtek. Mozgósító jellegük elsősorban erre, a kom m unista 
politika vonzerejére épített, a harcok idején valóban igen hatékonyan  is. A 
pártharcok  48—49-es lezárulása u tán  e jelszavak és a bennük  kifejeződő 
küzdelem kanonizálódott, a tényleges harc a hatalom, a m egragadott hata
lom szimbólumává változott. Am ióta pedig a párt po litiká já t az össznépi 
egység-gondolat jellemzi, a harci mozgósítójelleg nagym értékben ténylegesen 
is töltését vesztette; ideológiának mozgósító ereje csak kézzelfogható ellen
féllel szemben van (lehet ez az ellenfél bárm ilyen jellegű leküzdendő nehéz
ség, tehát nem feltétlenül m egszemélyesíthető ellenségnek, de a hétközna
pokban jelenlévő valóságos ellenerőnek kell lennie). Ezek m eghatározása 
pedig gyakran hiányzik, más esetben a küzdelem módszerei kidolgozatlanok 
(mind a párt nagy „közösségének”, mind pedig a konkrét helyi közösségek 
értelmében).

Fontos eleme a  szocialista ideológiának az „új világ ép ítésének” eszmé
nye  is. Ez az „építés” azonban előbb tú l távoli jövőhöz kötődött, m ajd  amikor 
világossá vált, hogy közvetlen célokra is szükség van, a  fogyasztói ideoló
gia által rom boltatott: a jelennék élés és az új világ áldozatos építése leg
jobb esetben is együtt járó, „békésen egymás mellett élő”, semleges célok
kén t jelentek meg a többség szám ára, miközben a fogyasztói célok nem  kap
csolódtak' a szocializmus ideológiai belsővé tételéhez.

Ez a folyamat is segíti az ideológiai elemek különszákadását és élettől 
elváló kanonizálódását. A kanonizálódás velejárója volt továbbá az egyénék 
kezdeményezési kom petenciájának megkérdőjelezése. Noha az elm últ évti
zedekben sdk m inden tö rtén t a viszonyok decentralizálásáért, éppen az ideo
lógiai szférába, a  m arxista ideológia terjesztésének s tru k tú rá jáb a  igen kevés
sé hatolt be az egyéni kezdeményezés. Az önállótlanSág pedig szükségképpen 
eredményezi a „veszélytelen” általánosságok uralm át. (És egyú ttal a beava- 
to ttság  hiányában a közvetítendővel való azonosulás-képtelenséget, a bizony
talanságot. Nem egy tanórán adja le a tan á r egyik-másik, ha  csak némileg 
is ideologikus vonzatú tananyagot úgy, hogy hangsúlyozott kívülállással, re- 
zignációval teszi hozzá: „korábban úgy m ondtuk”, „az u tóbbi időben vitat
já k ” stb.) Jellemző, hogy például a történelem órákon Viszonylag elevenebbé, 
életszerűbbé elsősorban két ponton válik az előadás: a régm últ m agyar 
történelm ének hagyományosan cselekményes felidézésekor, ille tve a mai tá r
sadalom  az elm últ években igen sok oldalról bem utatott gazdasági jelensé
geinek tárgyalásakor, vagyis olyan kérdésekkel kapcsolatban, ahol nap
ja ink ra  valamiféle konszenzus, viszonylagos egyértelműség jö tt  létre.

Az ideológiák közvetítőinek m indig sokrétű feladatúk van. Az ideoló
g iákat terjeszteni, oktatni kell, törekedni kell harm óniájuk biztosítására, s a 
konkrét teendőket megideologizálni, beépíteni egy szemléleti rendszerbe. Az 
em bereknek eligazító világm agyarázatot nyújtani, egyszersm ind választási.
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valahová tartozási lehetőséget kínálni (világosan lá tta tv a , hogy milyen fel
tételek függvényében ta rto zh atn ak  ide), és a hatékony ideológiának be kell 
töltenie valamiféle, a többséget m aga u tán  húzó avan tgárd  funkciókat is. E 
feladatok m indig m ást s tö bbny ire  másféle em bert is kívánnak. A m inden
napi hatalom gyakorláshoz a hatékonyság a döntő szempont, az avantgárd 
funkciónál viszont például m ár nagyobb súllyal jönnek  szóba az eszmei, 
erkölcsi mozzanatok. Az egyházak is különböző m agatartástípusokat, szerep
köröket fejlesztettek ki az egyes ideológia-terjesztő funkciókhoz — külön a 
hatalm i—irányító , az életet szervező, az érdekközvetítő s külön az élcsa
pat funkcióhoz (alázatos szerzetes, okos tanácsadó pap, tekintélyes egyház
atya, szépszavú prédikátor, energikus szervező stb.). (Józsa Péter megfogal
mazása szerint a vallásnak szociológiai, institucionális, politikai, ideológiai, 
szociálpszichológiai, individuálpszichológiai és etnográfiai dimenziói vannak, 
lásd Józsa P é ter: Adalékok az ideológia és a je lentés elméletéhez. NPI. 1979. 
Legalább ennyiféle szükséglétét elégít ki tehát egyszerre, s ezekhez legalább 
ennyiféle szerepkör is kifejlődött.)

Ä szocialista ideológia terjesztése ilyen szempontból nézve is erősen 
féloldalas. Egyes funkciók — éppen a m indennapökba nyúlok — kidolgozat
lanok. A m indennapokban így a fogyasztói ideológia hódít, s amikor a rea
litásúikhoz alkalmazkodás, a hatékony módszerek á tvéte le  címén megpró
bálják összeegyeztetni a kettőit — például a popku ltú ra  „modernségével” 
korszerűsíteni a szocialista ideológiát —, ebből jobbára  ékléktikus értékke
veredés származik. Ez különösen az ifjúsági szubkultúrában , a KISZ-klubok, 
a művelődési házak és az iskolák felsőbb osztályainak dekorációiban szem
betűnő. Az ott m egjelenő „ifjúság i” világot néhány sztárkén t felfogott poli
tikai szereplő m ellett a fogyasztói ku ltúra és a gyerm ekvilág rekvizitumai 
uralják. Az összkép egyfajta várakozó jövőre-orientáltságot sugall (elemei: 
a legfejlettebb technika, harm onikus természeti képek, fiatal párok, idilli 
szerelem m egjelenítése stb.), s egyszersmind valam iféle retardáció t (gyerekkor
idéző, infantilis elemek, állatok  feltűnően gyakori szerepeltetése stb.): e 
tendenciák közös m agjának a passzivitást ta rth a tju k , az ifjúság számára 
adott önálló cselekvési lehetőségek sokszor felpanaszolt szűkössége és a fo
gyasztói beállítottsággal já ró  önállótlan m intakövetés ebben a formában 
találkozik.

Itt em líthetjük azon próbálkozások kudarcait, am elyekkel olykor a 
KISZ-mozgalom vonzóvá té te lé t próbálják elérni azáltal, hogy „megtermé
kenyítik” az ifjúsági szubku ltú ra egyes elemeivel. E törekvések, ritka kivé
tellel azért nem igazán sikeresek, m ert a két ideológia közül egyiket sem 
vállalják fel következetesen. A popkultúra átvett elem eit a szocialista ideo
lógia részének próbálják lá tta tn i, attól idegen vonásai ellenére is (ahelyett, 
hogy form áikat, m int bárm ely  más, a világban megjelenő, annak viszonyait 
tükröző form át egy következetes ideológia rendszerébe integrálnák). A szo
cialista ideológiát eleven érvek híján valójában ritk án  tudják olyan hely
zetbe hozni, hogy az á tv e tt elem eket valóban képes legyen szintetizálni.

Talán nem tévedünk, ha  a szocialista ideológia terjesztésének félolda
lasságát kapcsolatba hozzuk a gyermekvilág kiépítésével is. Az óvodák, 
’egalábbis látványaik tek in tetében , általában otthonosak, többnyire minden 
elemükben egységesek, gyakorta  ötletesen, változatosan sugallnak egyfajta 
gyerekkönyvekből, gyerekfilm ekből felépített egységes gyerekkultúrát. En-
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nek a világnak azonban a felnőttek világához sók kötődése nincs. Természe
tesen a gyerm ekvilág létjogosultságának felfedezése jogos és ésszerű válasz 
volt a rra  a voluntarizm usra, amellyel a felnőttvilágot, annak  értékeit a 
társadalom  többször is — legutóbb az 50-es évékhez köthetően — m egpró
bálta  ráerőltetni a gyerekekre. A felnőttekétől eszményeiben egészen elkü
lönülő gyermekvilág azonban legalább ilyen életidegen: a gyerekeket vég
té re  is cselekvőképes felnőtté és nem gyerekké kell szocializálni.

Az iskolákban (és művelődési házakban, könyvtárakban) m egjelenik még 
egy, a fentiektől részben elkülöníthető ideológia-típus: a tudás— kultúra— 
erkölcs eszményeinek közvetítése. Ezen hagyományos értelm iségi (elsősor
ban a klasszikus hum án értelmiségi értékekre támaszkodó) ideológia közve
títésében nagyjából ugyanazok a hiányok, egyoldalúságok jelentkeznék, m int 
am ire a szocialista ideológia kapcsán u ta ltunk . Az egyén szerepe, lehetősége 
igen csekély. A tanórákon például a prelegálás, a kérdve-kifejtés még m in
dig igen erős, feltehetőleg a körülm ények m ást nem is igen tesznek lehető
vé. Az ism ert általános fegyelmi fellazulástól függetlenül változatlanul igen 
erős a hagyományos tekintélykövetési igény az önálló gondolkodásra készte
téssel szemben, az egyszálúsítás, az egyneműsítés, a dialektika szinte teljes 
h iánya a m agyarázatokban. Jellemzőnek az tekinthető, hogy a k u ltú ra  vi
lága sok helyütt ugyanúgy különválik a m indennapoktól, m int a politikum é, 
bár ez a különválás a k u ltú rá t illetően kevésbé határozott.

Külön lehetne szólni az egyes egyházi, állami, m agán és közünnepek 
különbségeiről, amelyeket szintén vizsgáltunk és összehasonlítottunk — ezen 
tanulm ány kereteibe azonban elemzésük m ár nem  fér bele.

„Pozitív példák” sorolásától pedig tartózkodni szeretnénk, ugyanis iga
zán jó példának azt ta rtjuk , ami nem a követhetőség értelm ében példás. 
Az utánzással létrejövő megoldások riitkán igazán eredm ényesek, hatásukba 
a másodlagosság is bekerül, és egy-egy form a önmagában sem m iképpen sem 
biztosítéka a jobb eredménynek. Találkoztunk például olyan faliújsággal, 
am ely játékos form ában tűzött ki a gyerekek elé önnevelő célokat, s rögzí
te tte  a célok irányába te tt  előrehaladást. Egy ilyen faliújság igen jó hatást 
vá ltha t ki olyan közegben, ahol az „önnevelés” mögött az egyes gyerekre 
erősen ható valódi közösség és e közösség értékítélete áll. Ha a számonkérés 
formális, vagy ha csak tanári ez a számonkérés, a hatás egészen más, illet
ve teljesen el is m aradhat. Ugyanígy végső soron a közegtől függ egy-egy 
ideológiai jel hatékonysága. A felszólító transzparenseknek nyilván nagyobb 
a hatása olyan környezetben, amely először találkozik velük és a bennük 
foglaltakkal, m int ott, ahol a  megszokottság folytán észre sem veszik őket. 
Az is kérdéses, hogy például a feliratok, transzparensek valóban korszerű s 
egyáltalán alkalm as form ái-e például a szocialista ideológia terjesztésének. 
Az biztos, hogy ugyanazt az eszközt az egyházak életszerűbben használják, 
s az is biztos, hogy jelen vannak, ha senki sem olvassa is őket, akkor 
is hatnak, ha mással nem, kiüresedettségükkel. (Figyelembe kell venni azt is, 
hogy m ás a hatás és más az optimális teendő is ott, ahol egy-egy ideológiai 
elem a közösség valóban közös kulcsfogalma, s más ott, ahol agitálni, te r
jeszteni kell. Az egyes módszerek értékei is k o r- és közegspecifikusak. V an
nak ideológiai divatok is.) Azt többnyire az em berék maguk döntik  el, hogy 
milyen szellemi áram lat válik számukra vonzóvá, döntésükbe azonban az is
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belejátszik, hogy az adott ideológiát képviselő politika m ennyire m egnyerő. 
Az is lényeges, hogy az ideológiában kulcsszerepet játszó eszmények, jel
szavak, a használt jeleik m ennyire mozgósítják, m ennyire veszik figyelembe 
az adott közeg m otívum ait, s igen fontos továbbá, hogy az ideológia m in
denkori helyi képviselői m ennyire képesek álláspontjuk lényegének töm ör, 
őszinte, belülről átélt, a konkrét közeg életéhez kapcsolódó, az adott egyé
nek és csoportok szám ára céllá változtatható m egfogalmazására. M ert az 
ideológia nemcsak tü k re  a valóság egy-egy tendenciájának, hanem (mozgó
sító) eszköze is azon társadalm i feltételeik m egterem tésének, amelyek eléré
sére m egfogalmazódott. Az őszinteség és belülről átéltség követelménye itt 
m egkerülhetetlen. Éppen azért, m ert az ideológia-közvetítés igen sok nem  
tudatos csatornán keresztül történik , mind a hitel, m ind a kiüresedés azon
nal form át ölt, s a  k iüresedett form a részben függetlenedik a propagált ta r 
talom tól, részben deform álja is azt. (Ilyen esetben az ideológiai képződmény 
a céljait képező feltételéknek nem  m egterem tését segíti elő, hanem  éppen
séggel elfedi a valóságos feltételeket.)

Felvethető, hogy m iért tek in tjük  egyáltalán vizsgálandó kérdésnek az 
ideológia-terjesztés m ódszereit Van-e egyáltalán szükség ideológia-gerjesz
tésre? Ügy gondoljuk, ez nem  valóságos kérdés; m ert ideológiák vannak, és 
terjesztik  is őket. A tudom ányos megközelítés szám ára az igazi kérdés a 
„hogyan”, a fe ladat a hatóeszközök és a hatások szerkezetének vizsgálata, 
s a fő cél elsősorban az, hogy az ideológia-terjesztés folyam atát minél rész
letesebben, az összetevőkre bontás minél alaposabb módszereivel elemezze, 
s az emberi tudatm űködésnek az ideológia-form álásban is m egnyilvánuló 
törvényeit fe ltá rn i igyekezzék.

Az ideológiai m etszet term észetesen csupán egyik vékony, bár fontos 
szelete a ku lturális intézm ényekben megjelenő értékek és sugárzásök prob
lém akörének. M indennek van  ugyan ideologikus vonatkozása, sok értékeit 
(illetve értékközvetítési módszert) azonban elsősorban más metszetben, az 
életforma, a ku ltúra, a világkép, az emberi viszonyok, az intézményszenkeze- 
ti sajátosságok, a hagyom ány-továbbélés stb. oldaláról érdemes vizsgálni, s 
vizsgáljunk is. Term észetesen a  most tárgyalt részterület, az ideológiai m etszet 
is további k ifejtést, többszem pontú körü ljárást igényel.
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Benkő Margit

É L E T M Ó D  ÉS TÉVÉNÉZÉS

ÜT A TELÍTETTSÉGHEZ

A töm egkom munikációs eszközök használata a m odern ipari társadal
m akban az életmód egyik időigényes kom ponensévé vált. Ezen eszközök kö
zül a televízió az, amely eddig soha nem tapasztalt m értékű népszerűségre 
tett szert, stabil helyet vívott ki m agának a m indennapok tevékenységszfé
rájában. Nemcsak a szabad idő szerkezetére fe jte tt ki á tstrukturáló  hatást, 
hanem  az életvezetés egészét is befolyásolta. Kevés eszköz tud felm utatni ily 
m érvű hatóerőt, legalábbis ami az élet időbeli megszervezésébe való be
avatkozást illeti. Nemcsak azáltal hat az életvitel homogenizálódásának irá 
nyába, hogy tetem es időt lefoglal a szabad időből — olyannyira, hogy sokan 
m ár-m ár nem is tökintik szabad időnek, am it tévénézéssel töltenek —, ha
nem azáltal is, hogy az élet egyéb tevékenységeit ás „izoritmizálja”. Embe
rek jelentős tömegeivel végezteti egyszerre a pihenés, a társas együlttlét, a 
vacsora, a lefekvés rendjét, s ezzel mintegy ritm usszabályozójává is Válik a 
m indennapok szekvencionálisan ismétlődő tevékenység rendjének. Sok lakás
ban a belső térhasználat is a tévé nézhötőségénök rendelődik alá. Ahol le
hetséges, van egy tévére o rien tá lt külön szoba. Sok helyütt még díszítik is 
a készüléket. (S. Nagy, 1984.) A környezetből való kiemelés nem csalk ná
lunk jellemző. Egy francia felm érés szerint is a televízió a lakások fő helyi
ségének berendezéséhez tartozik.

Egyszerre sokféle szükséglet kielégítésére alkalm as, így használatában 
kedvező a befektetés—nyereség arány. Elérhető, olcsó, erőfeszítést nem 
igénylő. Elsősorban szórakoztat, p ihentet és inform ál. ízlést, véleményt for
m álhat, értékeket, norm ákat közvetíthet. M intát, sztereotípiát adhat a gon
dolkodáshoz, a cselekvéshez. Hogy ténylegesen ad-e, az függ attól is, hogy 
mekkora a távolság a tévé által közvetített szimbolikus tartalm ak és az 
individuum  tagsági és, vagy viszonyítási csoportjának attitűdjei, értékei kö
zött. Ahhoz képest, hogy milyen tetemes időm ennyiséget köt le az életünk
ből, a valóságunkra való visszahatása m ár jóval szerényebb m értékű. Ebben 
kétségtelenül szerepet játszik az is, amiről Jakab  Zoltán ír, hogy lényegében 
a m agyar töm egkom munikációs közlemények v ilágát a harminc éven felüli, 
vezető állású és értelmiségi férfiak népesítik be. (Jakab, 1984.) Ez a tú lsúly  
a já ték- és dokum entum film ekben is k im utatható. így tehát csak korláto
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zott körben m utathat identifikációs m intát, arról nem is beszélve, hogy a 
minta dinam izálódásának a létfeltételek korlátaiba ütköző akadálya i is 
vannak.

Ma m ár nyilvánvaló, hogy nem a televízió von el a társadalm i cselek
véstől, az aktivitástól, a társas élettől. Viszont v itathatatlanul része v o lt ab
ban, hogy a befelé fordulás, a passzivitás, a privatizálódás jelenségköre egy
re általánosabbá vált és a figyelem előterébe került.

Hazánkban az az óriási léptékű fejlődés, ami a készülékek szám ának és 
a tévénézésre fordított idő mennyiségének növekedésében egyaránt m egm u
tatkozik, alig másfél évtized a la tt zajlott le. Az előfizetők száma évről évre 
emelkedett. 1960-ban a száz háztartásra ju tó  készülékek száma szinte je len
téktelen: a szellemi háztartásokban tíz, a m unkásháztartásokban hat, a ket
tős jövedelmű és paraszti háztartásokban nincs készülék.1. A hetvenes évek 
hozták meg az igazi mennyiségi felfutást, m a pedig a készülékellátottság 
szinte teljesnek mondható, 96° o. Sőt, az sem ritka, hogy egy h áz ta rtáson  
belül két készülék üzemel. 1984-ben a háztartások  24%-ában volt több  ké
szülék.2 A televíziózásra ford íto tt idő is megsokszorozódott. 1963-ban a napi 
átlagos nézési idő 24 perc volt.3 1976-ban 95 perc a férfiaknál, 84 perc  a 
nőknél.4 1984-ben pedig m ár 141 perc.5. Európai viszonylatban ezzel az idő
tartam m al a  felső középmezőnyhöz tartozunk. A legtöbb fejlett tőkés or
szág polgára általában 10—30 perccel kevesebb időt tö lt a képernyő előtt. 
Nálunk többet tévéző nem zetek például a spanyolok (napi 209 perc), az 
angolok (napi 185 perc), a lengyelek (napi 165 perc). A legmohóbb fogyasz
tók az Egyesült Államok lakói. Napi 263 perccel ők ta rtják  a csúcsot. Az 
amerikai háztartások több m int felében (57%) több készülék m űködik. A 
hazai 24%-os arány a több készülékkel való ellátottság terén viszonylag m a
gas. Ezzel az aránnyal m agunk mögött hagytunk nálunk gazdaságilag fe j
lettebb nem zeteket is. A több készülék vásárlása nem  létszükséglet és nem  
is egyértelm űen pozitív. Jelentheti a más, tarta lm asabb  időeltöltési s tra té 
giák és a differenciáltabb beruházási tradíciók hiányát, torzulását vagy  a 
róluk való lem ondást is.

M indenesetre, ha a családok anyagi lehetőségeinek bővülésével mód ny í
lik a több készülék vásárlására, akkor ezzel nyiltva áll az ú t a tévénézés 
individualizált tevékenységgé válása előtt, m int ahogy az már a rádiózásnál 
rég bekövetkezett. Ez biztosítja a válogatás lehetőségét a több csatorna, a 
több adó között, am i a családok életkorbeli, ízlésbeli, érdöklődésbeli h e te 
rogenitása folytán reális igény.

A technikai szint fejlődését jelzi s egyben a magasabb életnívót is tü k 
rözi a színes készülékek terjedésének fokozódása. A társadalom  d iffe renc iá lt
ságából fakadó ellátottsági különbségeket megőrizve 1983-ban a m unkás- 
háztartások 11%-a. a paraszti háztartások 7%-a, a kettős jövedelműek 4% -a, 
a szellemi háztartások 27". «-a. rendelkezett színes készülékkel. A rétegspeci
fikus különbségektől eltekintve összességében 1984-ben a magyar lakosság 
18%-a élt olyan háztartásban, ahol színes tévé üzemel. Néhány m ás ország 
adatai: a franciák 68%-a, a nyugatném etek 82%-a, az olaszok 51%-a, a len 
gyelek 16"ii-a, a jugoszlávok 20" n-a élvezheti a színes adás nyú jto tta  tö b b 
letet. Természetes, hogy a színes készülékeknél a leszakadásunk az európai 
élmezőnytől nagyobb, mint a több készülék esetében, hisz m ásodik vagy 
harm adik készüléket beszerezni kevésbé költséges, m int egy színes készülé
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két. De még ez a jóval szerényebb m érték is jelzi, hogy egy olyan terüle
ten, ahol az elláto ttsági szint egyéni befek tetés függvénye és nem igényel 
központi ráfordítást, nem  szakadunk le úgy a nyugat-európai átlagtól, m int 
pl. a telefon esetében, ahol hátrányunk m ár-m ár katasztrofális. 1984-ben a 
hazánk lakosságának 13%-a rendelkezett telefonnal. Nem a legfejlettebb 
országokkal összevetve is, ez az arány rendk ívü l alacsony. Pl.: a többi in fra
struk turális részterületeken tőlünk nem tú l távol eső Spanyolországban vagy 
Olaszországban ez az arány  a háztartásokra vetítve (!) 59%, illetve 77%, 
északi szomszédainknál 66%.

Alig ocsúdhattunk fel a tévé keltette h a tás  kábulatából, m áris itt van
nak az új töm egkom munikációs eszközök, a video, a kábeltévé, a műsorszó
ró műhold. Igazi konkurenciát jelenthet m ajdan  a tévének a videomagnó, 
am ely m ódosíthatja a tévénézési szokásokat, m ert olyan kínálatot is nyú jt
hat, ami sem a m oziban, sem a tévében el nem érhető, és módot ad az 
újrajátszásra. A m erikai szociálpszichológiai kísérletek szerint az emberek 
nagy része szívesebben választja a biztos élm ényt nyújtó régi filmet, alkal
m asint még erőfeszítésre is hajlandó érte, m in t egy bizonytalan kim enetelű 
ú jat. (Tannenbaum, 1985.) 1984-ben a m agyar háztartások 1,3%-a rendelke
zett videokészülékkel. Ez a Tömegkommunikációs Kutatóközpont becslései 
szerint mintegy 72 000 készüléket jelent. Jelen tős azoknak a száma is, akik 
ugyan nem rendelkeznek képmagnóval, de van videós ismerősük. Így kb. 
m ár 670 ezerre tehető  a videózok tábora. (Valkó, 1985.) A kábeltelevízió 
hosszú vajúdás u tán  nálunk is polgárjogot nyert, és fokozatosan terjed.

A műsorszóró m űholdak a nemzeti tévétársaságok és a nemzeti kultúra 
konkurenseivé válhatnak , ha belépnek a nemzetközi kommunikációs térbe. 
A választék ugyan m ár régóta nem korlátozódik a nemzeti televíziók adá
saira, hisz a szomszéd országok adásait dom borzati stb. viszonyoktól függően 
m ár eddig is lehe te tt fogni, de a m űholdakkal besugározható te rü le t m eghat
ványozódik. H azánkban hozzávetőlegesen a lakosságnak több m int fele olyan 
vételi körzetben él, hogy a szomszédos országok műsorainak potenciális cím
zettje lehet. 1984-ben a lakosság 3l"o-a nézett külföldi tévét, heten te leg
alább egyszer a lakosság 6%-a. Viszonylag kevés információnk van arról, 
hogy a lakosság egyes csoportjai, rétegei m ilyen mérvű érdeklődést tanúsí
tanak a külföldi k ín á la t igénybevételét illetően. Milyen a kapcsolat a m a
gyar és a külföldi m űsorok nézői között? Azok-e a külföldi adás leghívebb 
nézői, akik a m ag y art is sokat nézik, vagy fordítva? A m agyar és külföldi 
műsorok nézési gyakorisága azonos előjelű-e vagy kiegészíti egymást?

Növelhető-e m ég a tévénézésre fo rd ítható  idő, vagy az új vételi lehe
tőségek és eszközök a meglévő időkereten belüli szelektivitást erősítik-e? A 
korlátlan időbeli növekedésnek gátat szab az  elért életnívó m egtartásának 
kényszerítő szükségessége, amely az em berek döntő többségénél „önsegélye
ző” stratégiákat kényszerít ki. A többletjövedelem hez jutás többletm unka
időt igényel, s ezáltal a csökkenő hivatalos munkaidő ellenére sem növek
szik a szabadon felhasználható idő.
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a  v i z s g a l a t  f ő b b  c é l k it ű z é s é i

Vizsgálatunk a tévéhasználat és az életmód egyéb elemei közötti kap
csolat feltárására irányult.6 A rra voltunk kíváncsiak, hogy a különböző 
anyagi—tárgyi feltételek közt élő, teh á t eltérő életnívójú és az objektív 
életfeltételek, valam int a különböző értékek, szükségletek, ideálok által is 
m eghatározott életvezetésű, életstílusú emberek csoportjainak tévénézési szo
kásai különböznek-e egymástól. Nem egy változóval hoztuk összefüggésbe a 
tévénézést, amelyről azt m ár tudjuk, hogy külön-külön még az úgyneve
zett kemény változók is keveset mondanak a nézési gyakoriságról, hanem  a 
változók konglom erátum ával. Nem térképezzük fel az egyes társadalm i ré 
tegek tévénézési szokásait, hanem  a fordított ú ton  járunk . Azt ku tatjuk , hogy 
az egyes, az idődimenzió m entén létre jö tt tévénéző típusok milyen em ber- 
csoportokból tevődnék össze, ezek milyen karak terisztikus jegyekkel jelle
mezhetők. Mivel a vizsgálat helyszíne Kőszeg volt, ahol az osztrák televízió 
több csatornája is fogható, a rra  is választ kerestünk, hogy mékkora és k ik
ből tevődik össze az osztrák m űsort nézők tábo ra , s hogy kum ulativitás, 
kom piem enteritás vagy valam i egészen más jellem zi-e a nézési szokásokat.

Mint tudjuk, a szabad idő egészének felhasználásában m utatkozó tá r 
sadalmi különbségek a tévénézés területén kisebb m értékben jelentkeznek, 
legalábbis mennyiségi szinten, s ezért talán célravezetőbb a továbbiakban a 
tévé iránti igényt az egyén életében betöltött funkciója oldaláról közelíteni 
meg. Nyilvánvalóan különbözni fog azoknak a televíziós fogyasztása, akik a 
hírszerzés, az inform álódás attitűdjével nyúlnak a kapcsológombhoz, azoké- 
tól, akiket elsősorban a szórakozás, a kikapcsolódás, az unalom vagy m a- 
gányűzés, a problém ák előli menekülés, a céltalanság érzésétől való szabadu
lás igénye vezérel. Természetesen a különböző diszpozíciók együttesen is 
jelentkezhetnek. Valószínűleg nincsenek tiszta típusok, m int ahogy nincse
nek „egykívánalm ú” em berék sem. Ezen feltételezett típusok társadalm i el
oszlásáról m it sem tudunk. Feltérképezésükhöz a kérdőíves technika nem 
elégséges, hisz sok esetben az egyes cselekedetek valódi indítékai még önm a
gunk előtt is rejtve m aradnak.

A HELYI TÁRSADALOM ËS AZ ÉLETMÓD

A vizsgálat helyszíne tehát a nyugat-dunántúli kisváros, Kőszeg volt. A 
mintavétel a véletlen kiválasztás módszerével tö rtén t a posta tévéelőfizetői
nek névsorából. A 160 főre kiterjedő adatfelvétel 1982 decemberében zaj
lott. A m egkérdezetteknek egy hétre visszamenőleg kellett az „önfényké
pezés” módszerével a m egtekintett m agyar és osztrák m űsorokat megjelölni. 
A kérdések átfogták a személytörténeti adatokon tú l a fogyasztás szerkeze
tét, annak különböző alternatív  színterein a jövőben várható  módosulási ten 
denciákat, a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot, a m unkával és 
munkahellyel való elégedettséget és a hivatalos m unkaidőn felüli, az első 
vagy a második gazdaságban végzett többletm unka típusait. Ehhez já ru ltak  
még az in terjúk, am elyeket a város prominens értelm iségi képviselőivel ké
szítettünk a helyi társadalom  működéséről, integráltságáról, a város szelle
mi és politikai légköréről, a helyi döntésmechanizmusok gyakorlatáról. Ez
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utóbbiakat a későbbiekben kívánjuk felhasználni egy m egalapozottabb, szé
lesebb horizontú, átfogóbb társadalm i tabló  felrajzolásához.

A lokalitás, a helyi társadalom  kérdésköre csak az utóbbi években ke
rü lt az érdeklődés homlokterébe. „B ár a térbeli különbségek lényege az el
osztási, tehát társadalom irányítási, politikai folyamatokból adódik, a külön
böző té rs tru k tú rák  között differenciáltan elosztott javak helyi társadalm i 
következm ényekkel, helyi életform át alakító  erővel, az eltérő életszituációk 
lehetőségeivel is rendelkeznék.” (Szirmai, 1982.)

A kisvárosok kategóriáján belül Kőszeg sajátos helyet képvisel. Az egyik 
legkisebb és legrégebbi m agyar város, korán  kivívott történelm i privilégiu
mokkal, önkorm ányzattal. Gazdag történelm i m últja, polgárosult társada
lomszerkezeti elemei, m ajd az ötvenes években a határm entiségből fakadó 
elzártsága, a szocialista iparosítás városait preferáló elosztáspolitika negatív 
hatásai egyaránt szerepet játszottak a  város karakterisztikum ainak kialaku
lásában. H atásuk sok közvetítő m echanizm uson keresztül továbbgyűrűzik az 
életm ódra is. Volt Gyöngyösbalparti Vadásztársaság, Polgári és Tiszti Ka
szinó, gazdag burgelandi kereskedelm i-gazdasági kapcsolatok, „iskola a ha
táron”, volt fejlődést cenzúrázó diszkrim ináció; ma „ékszerdoboz” m unkás
város, az osztrákok m eghosszabbított bevásárló terepe. Életm ódm inták szi
várognak át a polgári korszakból, a „szomszédoktól”, s igazodásra késztet a 
jelen többféle életideálja.

„Mélységes mély a m últnak k ú tja ” : ez nemcsak kollektív, hanem  egyéni 
szinten is érvényes. M ert igaz ugyan, hogy a makroszintű történések, az 
iparosítás, az urbanizáció, az átalakuló  gazdaság, a hírközlés, a társadalm i 
kommunikáció új rendje változásokat indukálnak a m ikroszinten is, és köz
vetlenül hatnak  a létviszonyokra, de ugyanakkor az életvezetés, életstílus 
nem vezethető le közvetlenül csak a m akrofolyam atokból. Az egyén pszichés 
jellemzői, habitusa, kibocsátó közegének, családjának és társadalm i csoport
jának  normái, életvitelm intái, rögzült, stabil szokásai stb. egyarán t szerepet 
játszanak létünk m indennapi megszervezésében. Az ember m inden társadal
mi determ ináltsága m ellett is választó lény. Látszólag azonos objektív fel
tételrendszer esetén is az egyének gazdag variabilitással élnek a kínálkozó 
lehetőségekkel. Sem m iképpen sem csak a jövedelmi vagy vagyoni különb
ségeken alapulnak az életvitelbeli különbségek, nem egyszerű derivátum ai a 
gazdasági státusznak. Fokozottan igaz ez egy olyan országban, ahol a tá r
sadalmi m obilitás olyan volt, m int nálunk. Tömegek váltottak társadalm i ré
teget anélkül, hogy lakóhelyet vá lto ttak  volna, s így nem alakulhato tt ki 
igazi késztetés az életform aváltásra. M ásrészt azok sem tudnak vagy akarnak 
megszabadulni a starthelyzetükre jellemző m intáktól, szokásoktól, mentali
tástól, akiknél a rétegváltás földrajzi m obilitással is társult. Óriási tömegek 
kerültek átm eneti élethelyzetbe. Jó llehet ez a köztes állapot m ég rugalmas, 
a többfelé nyitás lehetőségét hordja m agában, de reális veszély az elbizony
talanodás, a  tétova átmenetiség állapotának tartóssá válása, megmereve
dése is.

Weberig szokták visszavezetni azokat a gondolati szálakat, amelyek a 
gazdasági státusz és az életforma inkongru itását veszik célba. W eber külön
választja az osztályt és a rendi szerkezetet. Az előbbi a gazdasági szféra 
által m eghatározott, az utóbbi az életform a, a presztízs, a fogyasztás m iként
je által. Ez a m egkülönböztetés term ékenynek bizonyult szám unkra anélkül
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is, hogy a rendképződéshez szükséges feltételeknek a mai m agyar társada
lomban való meglétére vagy hiányára kitérnénk. Egy egyenlőtlenségekkel 
terhelt társadalm on belül is megvan a lehetőség, hogy függetlenedjenek az 
őket körülvevő m ateriális feltételektől, valam ekkora „szabadságfokkal” dönt
senek konkrét életvezetésükről, életük m egformálásáról, stilizálásáról. (Uta- 
si, 1984.)

ÉLETFELTÉTELEK, JÖVEDELMI VISZONYOK, 
MEGÉLHETÉSI STRATÉGIÁK

A m intában a nemek arányosan képviseltették m agukat: a férfiak 52%, 
a nők 48%- Az iskolai végzettség tekintetében a modális kategória a nyolc 
általános, arányuk 35%. A középiskolát végzettek a m inta 20%-át, a felsőfo
kú végzettségűek 10%-át teszik ki. A nyolc általánossal nem rendelkezők 
aránya 16%, a többiek legmagasabb iskolai végzettsége a szakmunkásképző. 
A m unkamegosztásban elfoglalt hely és az iskolai végzettség szorosan kor
relál egymással. Értelmiségi 12%, egyéb szellemi 14%, 42% munkás, a m un
kások közel fele szakmunkás. A fennmaradó részt az inak tívak  teszik ki. A 
mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak hiányoznak a m intából. Az egy főre 
eső jövedelem alacsony, 2787 forint, alacsonyabb, m int a vonatkozó év or
szágos átlaga. Ezen átlag alatti jövedelemből él a m inta 50%-a, az első 
kvartilisbe tartozók megélhetési forrása 2123 forin t a la tt van, de a felső 
kvartilis is csak 3624 forintnál kezdődik.

A rétegspecifikus különbségek jól kitapinthatok. A nyolc osztályt el 
nem végzett családfővel rendelkező háztartások 45% -ának egy főre eső jö
vedelme 2000 és 3000 forin t között van, a felsőfokú végzettségű családfővel 
rendelkező háztartások 54% -ának egy főre eső jövedelm e 4000 forin t fölött. 
Kőszegen a foglalkoztatottak kb. fele a három tex tilgyárban  dolgozik, a 
könnyűipar pedig nem tartozik  a jól fizető ágazatok közé. A m unkások 
többsége betan íto tt munkás, az alacsony kvalifikációs szint is lefelé húzza az 
átlagot. A háztartások egy főre eső jövedelmét jelentősen befolyásolja a 
kereső—eltarto tt arány is. A vizsgált háztartásokban 24%-ban mindenki 
m unkaviszonyban állt, 19%-ban senki sem. A többséget azok a ház tartá
sok alkotják, ahol két keresőre két eltarto tt ju t. Az átlagos családnagyság 
2,8 fő. Az egyedülállók aránya 11%, a házaspároké 38%, a gyermekes csalá
doké 51%.

A jövedelmi viszonyokat tehá t nem a bőség, sokkal inkább a szűkös
ség jellemzi. A m inta közel egynegyede kifejezetten szegénynek tekinthető. 
Ez az a gazdasági—anyagi alap, amelyre felépül a szubjektív  elégedettségi 
szféra, am ely az em berek közérzetét befolyásolja. Hogyan lehet kijönni ezek
ből a jövedelmekből? Félretesz 9%, gond nélkül él 44%, éppen hogy csak 
kijön a pénzéből 37%, szűkölködik 10%. Természetesen a jelenlegi állapot 
megítélésébe erősen belejátszik a m ár meglévő ellátottsági szint lakásban, 
tartós fogyasztási cikkben, gyerekeik kedvező életesélyeinek biztosításában, 
egyebekben. A m eghatározó az, hogy az egyén vagy a család honnan hová 
akar eljutni, pillanatnyilag a  cél felé vezető úton hol tart.

A lakással való ellátottság kielégítőnek mondható. Csak 6% -uknak nincs 
önálló lakása. Minőségi oldalról is a lakások 81%-a megfelel legalább az

37



átlagos kívánalm aknak. A tartó s fogyasztási cikkeknél m ár nem mondható el 
ugyanez. 10% -uk jól ellátott, 11% -üknak nincsen egyetlen tartós fogyasztási 
cikke sem, a széles középmezőny pedig gyengén és közepesen felszereltnek 
m ondható.

A jelenlegi jövedelmi szint elérésében a háztartásdk 72% -ánál m ár a 
különjövedelem  is szerepel, am elyet többletmunkavégzéssel érték el. Ez az 
esetek 53% -ában az első gazdasághoz kötődik, elsősorban túlórázást, pótmű- 
szak vállalását jelenti. A szolgáltatásban való részvétel csak néhány elit 
szakma gyakorlóinak lehetséges. Mindössze 2%  ju t e forrásból többletjöve
delemhez. Ugyancsak alacsony (2%) a szellemi kiegészítő tevékenységet vég
zők aránya. A többieknek (16%) m arad a nehéz, időigényes fizikai munka, 
főként gyümölcs- és növényterm esztés.

A m egkérdezetteknek 28%-a nem is egy, hanem  többféle jövedelem- 
kiegészítő tevékenységet fo lytat egyszerre. M int köztudott, nálunk a többlet- 
munkavégzés elsősorban kom penzáló jellegű. A hátrányok behozását, az át
lagos szint elérését szolgálja a társadalom  gyengébben elláto tt rétegeinél. 
Lehetnek-e m ég reális tarta lékai individuális szinten a többletjövedelem 
szerzésnek, a „nyom ott” bérszínvonal ellensúlyozásának? M árpedig a nö
vekvő áraik, a nem bővülő társadalm i ju ttatások, a lakásproblém áknak a 
m agánszférába történő fokozódó áttolása olyan te rheket ró a lakosságra, 
amely társadalm ilag  differenciált módon ugyan, de a népesség többségében 
elhárító mechanizm usokat, önsegélyező stratég iákat kényszerít ki. Ennek 
egyik form ája lehet a m unkaerő fokozott bevetése. Ezek, a meglévő egyen
l í t i  enségi rendszerbe ágyazódva, eltérő startszintről történnék, esetenként to
vább növelve az egyenlőtlenségeket azáltal is, hogy az anyagi helyzet javí
tásához szükséges eszközöket, készségeket, lehetőségéket is különféle esély- 
lyel ism erik fel és birtokolják a társadalom  különböző csoportjai, eltérő 
helyzetű egyénei. M intánkban a m egkérdezettek 81%-a hajlandó lenne még 
többet dolgozni, ha a szükség úgy hozná. Még többet túlóráznának, éjsza
káznának, fokoznák gyüm ölcsterm elésüket, varrást vállalnának stb. Elgon
dolkodtató, hogy a m egkérdezetteknek csupán 5%-a vélte úgy, hogy a nyolc 
órára eső teljesítm énye növelésével em elkedhetne a jövedelme. Ez elvileg 
jelentheti azt, hogy teljesítm ényeik m ár jelen p illanatban  is maximalizál
tak , de azt is, hogy gyenge kapcsolatot érzékéinek a teljesítm ény és a jöve
delem között. Van egy nem jelentéktelen  csoport, a m inta k'b. 25%-a, akik 
semmilyen lehetőséget sem lá tn ak  a többietjövedelem-szerZésre. Ha objektí
ve lenne is e rre  mód, de azt nem  ism erik fel, akkor gyakorlatilag ez a le
hetőség nem létezik. Amint látható , a népesség többsége számára, kik nem 
rendelkeznek sem hatalom ban, sem képzettségben, sem vagyonban monopo- 
lisztikus privilégium okkal, nincs m agasabb jövedelem re átváltható  társadalm i 
vagy gazdasági tőkéjük, a jövedelemnövelés szinte egyetlen járható  ú tja  a 
jövedelemszerzésre fordított idő m egnyújtása. Ez egyaránt tö rténhet az el
ső vagy a m ásodik gazdaságban.

Az elért életnívó, életvitel m egtartásának  másik alapvető form ája a jö
vedelemgazdálkodás. A szinten ta rtásn ak  súlyos életmódbeli, az élet minőségi 
oldalát érin tő  következményei is lehetnék, hisz a többletm unka jelentős 
szabadidő-zsugorítást igényel, a jövedelemgazdálkodás pedig bizonyos, immár 
„luxusnak” m inősített javakról vagy tevékenységekről való lem ondást kö
vetel. A gazdálkodást történelm ileg legtöbbször a szükség, a szűkösség hívta
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életre, és nem csak a pazarlás abbahagyását jelenti, sőt leggyakrabban 
egyáltalán nem azt. Súlyosabb esetékben a racionalitás kényszerű diadala 
a kiadások szabályozásában m ár az alapvető szükségletek kielégítésének ro
vására is mehet. Ezt sejteti az is, hogy nem kevesen olyan kiadási típusoknál 
tételeznek spórolási lehetőséget, amelyeknél m ár ma sincs vagy csak kis 
összegű kiadásuk van. M ert aligha hihető, hogy lehet spórolni az utazáson 
annak, aki m ár ma sem utazik, vagy a „kultúrán” (színiházon, mozin, hang
versenyjegyen), miközben a nagy összeget felemésztő tételekből (pl. étke
zés) nehezen vesz el az ember. Tehát az esetlegesen bevetésre kerülő spóro
lási stratégiák értékfüggőek is, nemcsak az anyagi szint által behatároltak.

A fogyasztási szokások, a változtatásukra való hajlandóság rétegenkénti, 
jövedelmi kategóriánkénti részletes elemzése m indenképpen kívánatos, m ert 
éppen a fogyasztás az a k itün te te tt értéktartom ány, ahol az egyes életstí
lus-csoportok legjellemzőbb vonásai tetten érhetők. Nagyon lényegesek a 
finomszerkezeti megkülönböztetések, a fogyasztott tárgy  milyenségének 
"zámbavétele, hisz ha egy társadalom ban az elsődleges különbségek halvá
nyulnak, erősödik a késztetés az olyan expresszív eljárások irányába, ame
lyek segítségével az egyes csoportok és egyénék a társadalm i struk túrában  
elfoglalt helyüket szimbolizálhatják. S erre a fogyasztás, sőt a jól fogyasztás 
és különösképpen a ritkaságszám ba menő, nem közönséges javak fogyasztása 
elsőrendűen alkalmas. (Bourdieu, 1978.)

Tulajdonképpen a tévénézés is egyfajta fogyasztás, méghozzá széles kö
rű elterjedtsége révén viszonylag „közönséges” fogyasztás. Nyilván nem vé
letlen, hogy éppen az értelmiség kezdett először tartózkodóbb m agatartást 
tanúsítani vele szemben.

Elemzésünk tárgya szempontjából lényeges jellem ző a nyelvtudás. A 
m inta 30%-a beszél, illetve ért valamilyen idegen nyelven. Ezek 73%-a, a 
teljes m inta 22%-a németül. Az idegen nyelv ism erete egyre inkább a m a
gasabb iskolai végzettség, a magasabb társadalm i pozíció járuléka. Az idős 
korú m egkérdezettek többsége még otthonról hozta a nyelvtudást. A fiata
loknál ezek száma jelentéktelen. A nyelvtudás egyre inkább iskolában meg
szerezhető tudás lesz, s azok rendelkeznek vele, akik az iskolai és társadalm i 
hierarchiában magasabbra kerültek.

A TÉVÉNÉZÉS MINT AZ ÉLETMÓD EGYIK ELEME

A kutatók egyetértenek abban, hogy az egyes em beri m agatartások egy 
sajátosan szervült m agatartás-kom plexum  részei. Ezért a tévénézést sem 
szakítottuk ki valóságos kontexusából, összefüggésbe hoztuk az életnívóval 
és az életvezetési szokásokkal. Az életnívó- és életvezetési csoportok elkülö
nítéséhez a klaszteranalízis módszerét választottuk. A klaszteranalízis az 
egyéneket különböző csoportokba sorolja, s azok kerülnek egy klaszterbe, 
akik a klaszterképző változók m entén a legközelebb esnek egymáshoz, a 
legtöbb hasonlóságot m utatják. Az életnívó-klasztereket nyolc dimenzió m en
tén hoztuk létre. Ezek a következők: életkor, végzettség, m unkájának jelle
ge, tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság, családtípus, jövedelem, la
káshelyzet, kereső—eltarto tt arány.
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A m intában az idős korúak és ebből következően az inak tívak  felül- 
reprezentáltaik voltak, mivel a kérdezés időpontjában ők tartózkodtak  otthon. 
Ennek torzító hatása nyilvánvaló, hisz a különböző életciklusban eltérően 
alakul az életvitel, az aktivitás a lefelé hajló periódusban csökken, illetve 
kevesebb életszféra között oszlik meg. Ez éppen a tévénézés szempontjából 
nem  elhanyagolható, hisz a tévénézés különösen alkalm as arra , hogy egy 
beszűkült tevékenység-struk túrában  dom inanciára tegyen szert. Számolva a 
rendelkezésre álló adatbázis m ennyiségi és minőségi korlátáival, nem ösz- 
szegező következtetések levonására vállalkozunk, k ísérletünket csupán kiin
dulási alapnak szánjuk egy később kiteljesedő elemzés felvázolásához.

Mi jellemzi a m inta globális, árnyalatok nélküli tévénézési gyakorlatát? 
A heti nézési idő rendkívül m agas: 24,3 óra. Tehát a hétből egy teljes napot 
a képernyő előtt töltünk. Ez h a t napra vetítve napi 4,04 óra, de még hét 
n ap ra  is — mivel az osztrák adás hétfőn  sem szünetel — napi 3,4 óra. Átlag 
körüli nézési időt produkál egy elég széles nézőréteg, a m in ta egyharmada. 
Egyben ők alkotják  a modális kategóriát is. Átlag a la tt helyezkedik el a 
m in ta  53%-a, heti 16,5 óra nézési idővel. Az átlag fölöttiek ideje 33 óra. De 
akadnak  olyanok is, ha számszerűen nem is sokan, akik heti 42—43 órát töl
tenek a képernyő előtt.

Az átlag m ellett érdemes odafigyelni a sűrűsödési pontokra is. Napon
kén t különböző időegység köré koncentrálódó csoportok különíthetők el. 
Ezt egyrészt a m űsorkínálat, m ásrészt az egyes napok eltérő terheltségi 
szintje, a m unkaidő és a szabad idő egymáshoz viszonyított arányainak el
mozdulása hozza létre. Az em berek egyfajta egyöntetűséget tanúsítanak a 
televíziós fogyasztásban is. Ez a hasonló módon va'ló viselkedés jobban jel
lemzi a m agasabb iskolai végzettségűeket, m int az alacsonyabbakat. Vagy 
egységesen keveset, vagy egységesen sokat tévéznék — feltehetőleg nagyobb 
fokú ízlésbeli, érdeklődésbeli, életvitelbeli hasonlóság folytán. Ezzel szemben 
az alacsonyabb iskolai végzettségűek jobban szóródnak.

Kedden, a „sorozatos” napon, főm űsoridőben a m inta 53% -a 2,3 órán át 
k ísérte  figyelemmel a m űsort. Szom baton szintén ez az esti időtartam  a 
jellem ző a m inta felére, 20%-uk 1,8 órát televíziózott. V asárnap  emelkedik 
a m egtekintett m űsorok száma, hosszabbodik az időtartam . A m inta 64%- 
ánál 2,7 órát tö ltö tt ki a vasárnap estéből a televízió. Szerdán a legegysége
sebb a viszonyulás, és pénteken este a legheterogénebb. Szerdán este a 
m in ta  80%-a 1,8 órán keresztül volt a m űsorok címzettje, pén teken  egyhar- 
m adük 1 órát, m ásik egyharm aduk 2 ó rá t tévézett.

A főműsoron kívüli nézettség m ár gazdagabb egyéni variációkat jelez 
azoknál, akik egyáltalán nézhetik a m űsort, hisz a m unkanapok délutánjain 
a potenciális nézők köre behatárolt.

Az osztrák tévé nézésidejének átlaga hétfőn 77 perc, egyéb napokon 10 
perc és 33 perc között szóródik. Nem valószínűsíthető, hogy az osztrák tévé 
n y ú jto tta  h íranyagért kapcsolnának át az emberek a rra  a csatornára. A 
m egtek in tett m űsorok jellege nem  ezt tám asztja alá.

Ezek a nézési időátlagok m inden várakozást felülm úlóan magasak. Ez 
különösen szembeötlő, ha a napi szabad idővel vetjük össze. A szubjektíve 
szabad időként funkcionáló idő átlagosan 2,5 óra. Ezzel szemben a tévéné
zés napi átlagideje 3,6 óra. Az em berek egy része m ár valóban nem tekinti 
szabad időnek a tévénézéssel eltö ltö tt időt.

40



Napi tévénézési átlag

A m inta egészében

Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szombat Vasárn.

Magyar: — 2,8 2,7 2,4 2,7 5,2 6,7
Osztrák : 1,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,2

összesen  : 1,3 3,0 2,9 2,7 3,3 5,5 6,9

A tényleges tévénézők között

Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szombat Vasárn.

Magyar: — 3,1 3,0 2,5 2,7 5,5 6,8
Osztrák: 2,0 1,6 1,2 2,0 2,1 1,9 1,5

összesen  : 2,0 4,7 4,2 4,5 4,8 7,4 8,3

Mint m ár em lítettük, a tévénézésnek egy-egy változóval való összefüg
gésbe hozása nem túl inform atív, ezért is törekedtünk több változó egyidejű 
hatásának figyelembevételére. Több jellemzővel lehet körülírni az egyes té 
vénéző-típusba tartozókat. A tipizálás szem pontjai: a nézési idő hossza és a 
m egtekintett műsorok minősége. A gyakorlat rendszerint az, hogy akik m a
gas nézésidőt produkálnak, többnyire szelektálatlanul, minőségre kevésbé 
figyelve habzsolják a m űsorokat. Lehet őket mindenevőknek, m értéktele
neknek, sodródóknak, kontroll nélkülieknek nevezni, kinek-kinek tetszése 
szerint. A másik végpont, a skála alsó fokain elhelyezkedők: a válogatók, 
szelektálók, mértékletesek stb. A skála közepén a többséget alkotó „átlagos” 
nézésidőt felm utatók vannak. Ezek az elnevezések azt is sugallhatják, m in t
ha biztos kézzel el lehetne dönteni, hogy melyik a harmonikus, adekvát 
televízióhoz való viszony. Ez nem ilyen egyszerű, hisz mindig az adott 
m űsorkínálattól is függ a helyes m érték, em iatt a fenti típusokat nem  is 
lehet egyértelműen egy m eghatározott időegységgel definiálni.

Ha elfogadjuk, hogy az egyes tevékenységek egy sajátos életstílus je
gyeit reprezentálják, am elyet a kemény változók csakúgy, m int a választó 
egyén tudatos vagy nem tudatos, valam ilyen m értékig szabadon választott 
életvezetési elvei determ inálnak, akkor sokkal közelebb ju tunk  e jelenség
kör megértéséhez és adekvát megítéléséhez.

A TÉVÉNÉZÉS ÉS A KLASZTEREK KAPCSOLATA

Az életnívó-klaszterek  a létfeltételekben meglévő hierarchikus különbsé
geket tükrözik. A mezőny a szűkölkődők és a jól ellátottak két szélső pó
lusa között oszlik el, nem egyenletesen.

Vizsgálatunk tapasztalata is azt m utatja , hogy a többség nem átlagos 
körülm ények közt él. Az átlag közül csak egy viszonylag kis létszámú cso

41



port helyezkedik el, az átlag a la tt élők alkotják  a szélesebb sávot, m integy 
40%-ot. Ezzel szemben a felső szél aránya 9%. Az átlagtól felfelé haladva 
egyre kisebb létszám ú csoportokat ta lálunk . A két szél természetesen kon
zisztens, ellenkező előjellel. (Mi öt klaszterrel dolgoztunk.)

Az é le tv e z e té s i  k la sz te re k  dimenziói: a fogyasztási szerkezet, megkülön
böztetetten az úgynevezett ku lturális kiadások, az anyagi helyzet szubjektív 
átélése, a napi szabad idő, m unkahelyi közérzet, többletmunkavégzés. Ez 
utóbbi széles körű  elterjedtsége révén a végzett tevékenység, minőségi jel
lemzőit figyelm en kívül hagyva, önm agában nem differenciáló tényező.

A szubjektum , a választó egyén részben csoportm eghatározottságú, 
részben individualizálódott preferenciái a lapján az adott életfeltételek kere
tén belül h ierarchizált szükségleteivel összhangban, bizonyos függetlenséggel 
alakíthatja tevékenységstruk túrájá t, fogyasztását, kapcsolatait. Azonban, hogy 
ez a választás m ennyire „törékeny”, mi sem jelzi jobban, m int hogy a tá r
sadalmi kényszerek — ha még oly szelíd álarcban is — bevonulnak a leg
személyesebb szférákba is. Tém ánk szem pontjából a szabad idő eltöltésének 
„szabadságfoka” a legérdekesebb. Szinte m ár közhelyszerű az a m egállapí
tás, hogy ez a szabad idő még korántsem  ténylegesen szabad  idő.

Bárm ilyen alakzatban, nyíltan vagy leplezetten jelenjenek is meg a 
társadalm i kényszerek, ha nehéz is elválasztani kristálytisztán a cselekvéses 
m egnyilvánulásokban a szabad és nem  szabad m ozzanatokat, a választás 
lehetősége akkor sem pusztán illúzió, és nem csak azért nem az, m ert az 
emberi tu d a t elvégzi azokat a gondolati a ttrakciókat, amelyek a kényszerek 
tudom ásulvételéhez, elviseléséhez szükségesek.

Jelen vizsgálatunk is azt m utatja , hogy a gazdasági, m ateriális feltételek 
nem m echanisztikusán determ inálják az életvezetést. Ez m ár az egyes élet- 
vezetési csoportok számában s a létszám arányok belső eltolódásában is meg
mutatkozik. (Itt hat klasztert alkottunk, s ezek nem fedik az előzőeket.)

TÉVÉNÉZŐ-TÍPUSOK

Milyen társadalm i, kulturális és dem ográfiai jellemzőkkel írhatók le az 
egyes tévénéző-típusokba tartozók?

A m indenevők, legyenek bárm ilyen korúak, többségükben férfiak, m un
kások és nyugdíjasok, iskolai végzettségük maxim um  szakmunkásképző, de 
a tipikus a nyolc általános. Átlagos életkörülm ények között élő családok 
tagjai. K arakterisztikus jellemzőjük, hogy nem családi házban laknak. Tar
tós fogyasztási cikkekkel jól ellátottak. Ügy érzik, hogy a rendelkezésükre 
álló jövedelemből éppen hogy csak kijönnek, a költekezésben viszont kevés 
önm érsékletet m utatnak. Napi szabadnak érzett idejük 2—3 óra, viszont 
ennél jóval többet fordítanak tévénézésre. M unkájukkal elégedetlenek, m un
kahelyi közérzetük rossz. A rányuk a m intában feltűnően magas, 51" o.

Az átlagos nézésidőt produkálók  csoportja heterogén. Különböző társa
dalmi hátterű , életkorú, nemű egyének egyaránt tartoznak ebbe a csoport
ba. Némi elkülönítés, alcsoportképzés lehetséges köztük az osztrák adáshoz 
való viszony alapján. A szelektálatlanul tévézők egyaránt sokat nézik az 
osztrákot is és a m agyart is, viszont a m agyar adásokra átlagos időt fordí
tók között vannak olyanok is, akik az osztrák m űsort szinte alig nézik, és
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olyanok is, akik jobban preferálják. Az előbbiek a középkorú, tehetős ér- 
termiségiek és egyéb szellemi dolgozók, a fiatal, gyereket nevelő, közép
fokú iskolai végzettségnél alacsonyabb végzettségű, családi házban élő, á tla
gos körülm ényekkel rendelkező nők, az utóbbiak a kevésbé jóm ódú, fia ta
labb szakmunkások és a gyesen lévő nők. Az átlagos nézésidőt produkálók 
aránya a m intában 27%.

A legkevesebbet tévézők  két eltérő karakterisztikum ú csoportból tevőd
nek össze. Az egyik csoport feltehetően tudatosan szelektál, a m ásik csoport 
pedig alig-alig b ír túllépni a  vegetatív  szinten.

Az első csoportba tartoznak a viszonylag fiatal, közép- és felsőfokú 
végzettségű, átlagos és jó körülm ényék között, többségükben főbérleti la
kásban élő egyének.

A m ásik alcsoportot pedig zömmel a 60 év feletti, alacsony iskolai 
végzettségű (6—7 osztály) nők alkotják. Sok köztük az egyedül élő is. A 
keveset tévézők aránya a m intában 27%.

A tévénézésre fordított idő abszolút m értékben nézve rendkívül magas. 
A m indennapdk optimális reprodukciójához, az életet gazdagító egyéb tevé
kenységek számára kevés te re t hagy. A havi m agyar műsoridő kb. 95 óra. 
Egy átlagos tévénéző is megnézi ennek negyed részét, de a szelekciót k iik ta
tók több m int egyharm adát is. És éhhez még hozzáadódik az osztrák m ű
sorra ford íto tt idő. Azok kapcsolnak át nagyobb gyakorisággal az osztrák 
adóra, akik a m értéktelen fogyasztók közé tartoznak. K im eríthetetlen  ét
vággyal falnak m inden eléjük kerülő szórakoztató m űsort m inden csatornán. 
Az érdeklődés a hiányzó nyelvtudás következtében alig-alig irányul az 
osztrák híranyagra.

A televízió és term észetesen a többi töm egkom munikációs eszköz hasz
nálata is m agában re jti azt a veszélyt, hogy állandó jelenlétével hosszú tá 
vú hatást fejtsen ki a gondolkodási és észlelési keretek  kialakulására, s így 
a reflektivitás alacsony szintje m ellett növekedhet a konform, a divatkövető 
életm ódm inták vonzereje, sekélyesed'ik, szürkül, m anipulálhátóbbá válik az 
individuum.

A tévé m int eszköz csak „kezes állat”. Nem oka, csak jól m űködő indi
kátora a beszűkült tevékenység-struktúrának, a beszűkült térhasználatnak. 
A létfeltételek m inden szintjén találhatók  olyanok, akik elsősorban a tú l
élésre, a különösebb ellenállásokkal megbirkózni nem  akaró életre rendez
kedtek be. Külső kényszerek és belső affektiv  vagy kognitív hiányállapotok 
láthatatlanu l löknek a tévénézés felé, ami végeredm ényben a pótcselekvé
sek durvább változataival szemben egy szolid válfaj. P illanatokra szóló fel
oldóképességének is lehet pozitív „helyiértéke” az egyén életében. Fontos 
kiemelni, hogy a m űsorokat mohó falánksággal fogyasztók azok közül ke
rülnek ki, akiknek a m unka kevesebb önkiteljesítést nyújt, vele elégedet
lenek, m unkahelyi közérzetük rossz, és szubjektíve szegénynek érzik m agu
kat. A magas tévénézési idő m ögött a személyiség gyarapodásának, rekreá- 
lódásának igénye is ott munkál, ám az a költségesebb elfoglaltságoktól való 
elzártság is, mely a szerény jövedelm i helyzetből adódik. Nem vonatkoztat
hatunk el a lokalitás kérdésétől sem. Mi várható  egy olyan kisvárosban, 
ahol az alternatív  életm ódm inták tárgyi keretei hézagosak, ahol hiányosan 
épültek ki a társas in frastruk tú ra  intézményei m int az otthonról való el
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mozdulás feltételei, céljai? így nem véletlenül nő az otthon köré szerveződő 
tevékenységek dom inanciája. Igaz, Kőszeg üdülőváros is, de az üdülőváro
sokra jellemző kulturális kínálat, pezsgő szellemi élet nélkül.

Bár a társadalm i feltételrendszerek behatárolják  az egyén lehetséges 
cselekvési körét, az azonos életfeltételek között kialakuló különböző tévé
nézési szokások ugyanakkor jelzik az emberi önirányítás lehetőségét is. Nem 
törvény, hogy a televíziózás legyen a szabadidős tevékenységék koronázatlan 
királya, de napjainkban nem meglepő, hogy az élet egyszerű újraterm elésén 
tú lm utató  anyagi és nem  anyagi javak  jelenlegi szintje mellett éppen a te
levíziózás te tt szert v ita thata tlan  elsőbbségre.
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Kerékgyártó István

K O N F L IK T U S O K  ÉS KULTURÁLIS SZÜ K SÉG LETEK

A műyelődésszociológiai vizsgálatok egyik nagy dilem mája a kulturális 
szükségletek mérhetősége, amely alighanem még hosszú ideig illúzió ma
rad. Egyelőre ugyanis körvonalaiban sem látható  a mérési eszközök olyan 
finom osztató rendszere, amely képes volna megközelíteni a kulturális szük
ségletek formálódásának belső mechanizmusát, s ugyanakkor e szükségletek 
kielégítésének form áit is le tudná írni a művelődési tevékenységek válto
zatai felől. A kulturális szükségletek többé-kevésbé érzékelhető artikuláló- 
dását mégis fontos jelenségnek kell tartanunk , m ert végső soron m agát az 
érték-elsajátítást is akkor tekinthetjük valódinak, ha benne valódi szükség
letek elégülnek ki. A kielégülés ezután nemcsak az egyén tevékenység- 
rendszerét befolyásolja, hanem feltételként áll az elsajátítás új formái előtt. 
Az emberi cselekvés ugyanis m indenekelőtt szükséglet-kielégítő  tevékenység; 
s az élet reprodukciója is csak úgy lehetséges, ha a biológiai és a társadalm i 
szükségletek folyamatosan kielégülnek. Mivel pedig az emberi tevékenysé
gek meghatározó célja olyan javak létrehozása, melyek e funkciók ellátásá
ra alkalm asak, a szükségleteket bizonyos értelem ben célként állítjuk m agunk 
elé. Azaz gondolatilag form áljuk meg m indazt, amihez hozzá szeretnénk 
ju tni. A művelődés is akkor válhat folyamatossá, ha a szükségletek felkelté
sének vannak olyan motívumai, amelyek vagy a konkrét személyes viszo
nyokból, vagy az adott élethelyzetből származnak. A társadalom ban zajló 
folyam atok mindkét értelemben tartalm aznak konfliktushelyzeteket, amelyek 
a szükségletek formálódását készítik elő. Persze nem állíthatjuk, hogy ezt a 
folyam atot kizárólag a konfliktushelyzetekkel lehetne jellemezni. A ku ltú 
rához. illetve az objektivációihoz való viszony m indenesetre tartalm az olyan 
mozzanatokat, melyeknek a szerepét erről az oldalról is értelm ezhetjük. Ám 
mivel ezúttal nem a kulturális szükségletek form álódásának és megjelené
sének szociológiai értelmezése a feladatunk, csupán arra teszünk kísérletet, 
hogy a konfliktusok és a kulturális szükségletek viszonyát vázlatosan je l
lemezzük.

A konfliktushelyzetek szerepe többek között abban rejlik, hogy előre 
nem látható valószínűséggel jönnek létre, s megjelenésükben m indenekelőtt 
két ellentétes irányú, egymást kizáró késztetés játszik szerepet. A konflik
tusok valójában azért alakulnak ki, m ert ez a két különböző irányú cse
lekvési késztetettség óhatatlanul összeütközik, s végül az erősebbnek bizo
nyuló késztetés határozza meg a cselekvés irányát.1 A társadalm i feltételek
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önm agukban is m otiváló hatásúak lehetnek, de csak akkor, ha valam ilyen 
késztetéses helyzetben a kulturális szükségletek kielégítésével kilátásba he
lyezett eredm ény valóban motiváló erejű. S m inthogy a szükséglet-kielégítés 
képviseli a cselekvés m indenkori valóságszintjét, a  cél pedig az igényszintet, 
a két szint között az eszközöket mozgásba hozó egyén közvetíti és oldja fel 
a valóságosnak és kívánatosnak többé-kevésbé éles feszültségét. Âm ha a 
társadalm ilag is közvetíte tt igényszint elérésének részben vagy egészében 
hiányoznak a feltételei, igen nagy a valószínűsége az olyan funkció-eltoló
dásnak, amely végül is a valóságszint süllyedését vonja maga u tán . A m ű
velődés egésze szem pontjából persze ez csupán az egyik feltétel, hiszen a 
ku ltu rális  szükségletek hatása csak a társadalm i környezettől eloldozva tűnik 
ennyire sterilnek.

A konfliktus term észetéből fakad, hogy problémamegoldó helyzet elé ál
lítja  az egyént. Csakhogy ez az érték-elsajátítás szempontjából ugyancsak 
elvont lehetőség, hiszen az egyén a legritkább esetben kerül valam iféle 
pszichés dezorganizációs helyzetbe. Reálisabbá válik viszont a kép, ha szem- 
ügyre vesszük azokat az életm ódm intákat, am elyéknek a „paneljeiből” — 
ha más-más társadalm i m eghatározottságok közepette is — valam ennyien 
építkezünk. M ert ha a divatos életm ódm inták elsősorban olyan szükségle
teket kínálnak, m elyek az élettevékenységek elsődleges szféráját érintik, 
akkor aligha beszélhetünk a kulturális szükségletek autonóm hatásáról.2 
Jóllehet, a ku lturális szükségletek a leginkább tudatosult szükségletek, hi
szen olyan értékszférára irányulnak, mely eleve feltételezi az érték-felism e
réseket, e tudatosság érvényesülésében mégis számos körülm ény közreját
szik. Gondoljunk csak a m unkavégzésre vagy az emberi kapcsolatok jelle
gére. Ha ezek csupán az elsődleges szükségletekre hatnak, csak ezeket akti
vizálják, a más síkon kialakuló konfliktushelyzetek eleve csupán kisebb 
hatásúak lehetnek. Ebben az esetben ugyanis bezárul a prim er szükségletek 
bűvös köre. S a ku ltu rális  szükségletnek éppen az elsődleges szükségletek 
kizárólagos hatását kell „legyűrnie” ahhoz, hogy kifejeződhessék. Nem vé
letlen, hogy az elsődleges szükségletek kielégítetlenségéből adódó konflik
tushelyzetek inkább kulturális pótcselekvésekre  ösztönöznek. A könnyebb el
lenállás irányába való eltolódás szükségszerű körülm énynek tartha tó . Ám a 
pótcselekvések tú lm éretezett és állandósult szükségletként való jelentkezése 
— ahogyan azt nap jainkban  észlelhetjük — éppúgy összefügg a fel nem 
dolgozott, illetve ki sem bontakozott konfliktusokból visszamaradó feszült
ségekkel, m int a ku lturálisan  ingerszegény környezettel. S ez nem csupán 
a szocializáció korai szakaszában érvényesül, hanem  az élet csaknem egész 
folyam atában. Nem egy társadalm i réteg vagy csoport körében tapasztalható, 
m ennyire egyoldalúan generalizálódnak a szükségletek. O lyannyira, hogy a 
pótcselekvések teljesen  vagy részben el is nyom ják a valódi kulturális 
szükségleteket. A m ás irányú szükségleti impulzusok így teljességgel kívül 
rekednek, vagy ha h atnák  is, nem lépik túl az elsődleges szükségletek szfé
rá já t. S ha ezt a sajátos helyzetet kognitív síkon vizsgálnánk, az is kide
rülne, milyen sok elhárító  m echanizm ust hozhat működésbe az emberi 
pszichikum, hogy tudom ást se kelljen vennie késztetéseiről, melyek mégis
csak emberi teljességének kibontakoztatására irányulnának. Az „elhárító 
m echanizm usok” — am ilyen a m unkába való belefeledkezés vagy a term é
ketlen kikapcsolódás — ugyan részben „ak ara tlan ” jellegűek, de mégis el
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választhatatlanok az egyén életmódjától, s valójában az em beri tevékenysé
gek egyik „szervező közegeként” jelennek meg.

A kulturális szükségletek artikulálódásában elsősorban azok a konflik
tushelyzetek a meghatározóak, melyek az egyén élettevékenységének meg
változtatását involválják. Ehelyett legtöbbször az történik , hogy a művelő
déssel kapcsolatos percepciókkal, vágyakkal, érzelmekkel, elhatározásokkal 
társult impulzusok háttérbe szorulnák, mivel a társadalm i környezet is 
m ásfajta m intákat közvetít. Valójában szükségszerű folyam atról van szó; 
ám  az elsődleges szükségletek regress z ív  hatása következtében a m intához 
való alkalmazkodás sokkal intenzívebb, s közvetett módon visszahat a kul
turális m agatartásra, cselekvési stratég iára is. S hogy nem csak a hátrányos 
helyzetben levők kerülnek ebbe a szituációba, annak bizonyítéka a társa
dalm unkban egyre inkább felerősödő „dekulturalizációs” tendencia. Ez az 
oka, hogy azok a konfliktusok is, melyek vagy a m unkahelyen, vagy a 
családban keletkeznek — s melyek ugyanúgy lehetnek nyíltak  vagy re jte t
tek —, inkább az egyén elsődleges szükségleteivel kapcsolatosak. Mindeb
ben persze nem kis szerepet játszik az a körülmény, hogy valójában a „m ű- 
veletlenség” csak parciális konfliktushelyzeteket hozhat létre.

Mivel a kulturális szükségletek tudatunkban belső h iá n y  ér zésk é n t  nyil
vánulnak meg, igazából akkor hatnak, ha valóban tudatosulnak. Csakhogy 
ebből nem következik az, hogy eme szükségleteket a szubjektív  tudat „ön
kényes gondolatirányaiként” lehetne meghatározni, hanem  egyrészt az egyén 
valóságos fejlődése, másrészt a külső körülmények kényszere kelti fel azo
kat. Aminthogy az is igaz, hogy a szükségletek túlnyom óan az egyén tá rsa 
dalmilag m eghatározott helyzetében gyökereznék, és csak a külső körülm é
nyekhez való viszonyuk révén ju tnak  intellektuális tartalom hoz. S végül a 
tudatosult szükségletek nem csupán objektív belátást jelentenek abba, am it 
anyagi, intellektuális vagy erkölcsi term észetük követel. De míg például az 
elsődleges szükségletek — a táplálkozási, a fajfenntartási — azt a meggyő
ződést ébresztik bennünk, hogy szü kségesek ,  azaz érdekünkben állnak, addig 
a magasabb rendűekről aligha állítható ez ilyen egyértelm űséggel.3 Csakhogy 
szükségleteink nem spekulatív mérlegelés >,tárgyaiként” jelennék meg, amik 
fölött vitatkozni lehet, hanem  adva vannak szubjektív lényegünkben. S az 
érdékek, amelyekről azt hisszük, hogy más érdekekkel könnyűszerrel fel- 
cserélhetök, nem feltétlenül szükségleteinkből keletkeztek.

Akinek például a művelődés érdeke, annak szükséglete és meggyőződé
se is. Amikor belső hiányérzés lép fel a különféle ism eretek, értékek, alko
tások elsajátítása iránt, s ez a „vágy” az egyén valódi élethelyzetével össz
hangban van, akkor a művelődés m int érdek, teljesen érvényre ju t ama 
szükséglethatárokon belül, amelyek individualitásunk kereteit adják. És bár
milyen különbözőek is érdekeink, kifejeződési form ájuk mégis azonos, m ert 
m in d en  érd ek  a szü k ség le tek  által ar t iku lá lód ik .  Így ha áttek in tjük  azt a 
lélektani folyamatot, amelyben az artikulálatlan  szükségletek a belső egyen
súlyhiány-állapot által tudatos érdekké fejlődnek, azt lá tjuk , hogy a szük
ségletek m indenkor egyéni cselekvéseink kiindulópontjai. A puszta artiku- 
'álatlanságból azonban csak akkor válhatnak az autom atikusan és reflekto- 
rikus. módon végbemenő cselekvés előfeltételeivé, ha ezt a külső körülm é
nyek is lehetővé teszik. Minden érdekmódosulás tehát tudatosan  léphet fel 
az egyénben. A táplálkozás fiziológiai szükséglete például, ha éhségként
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nyilvánul meg, a term észetes táplálék  iránt való „ösztönszerű’' törekvést 
jelenti. Miihelyt azonban ez a szükséglet tudatossá válik, bekövetkezik az 
ételek m egválasztása és ezzel együtt az alternativitás, mely az egyént néha 
a rra  is csábíthatja, hogy érdeke ellen cselekedjék. Hasonlóképpen a term é
szetes nemi ösztön az egyéneket arra  vezeti, hogy a fa jfenntartásnak  eleget 
tegyenek; tudatossághoz ju tva  azonban felébrednek, és ku lturális motívumok 
is társulnak hozzá. Ha pedig a szociális érintkezésben figyeljük meg a szük
ségletek szerepét, észlelhetjük, hogy a közösségi szükségletek (akár spon
tán, akár tudatosan jelentkeznek), kielégülésüket úgyszintén mindig külső 
ösztönzésre követelik.4 Ám — am int m ár u taltunk  rá — a szükséglet abban 
a m értékben válhat tudatossá, am ilyen m értékben akadályok gördülnek elé
je. Közvetlenül a legritkább esetben jelennek meg a különféle szükségletek, 
hanem m indazok a m om entumok kísérik, melyek az egyén konkrét élet
helyzetével adottak.

Ha m ár most a m indennapi élet konfliktusai csupán az elsődleges szük
ségletek kielégítésének körében szerveződnek, a kulturális szükségletek tu 
datosulását nem  vagy csak másodlagosan befolyásolják. Olyan állapot jön 
létre, am elyben még az önérdek is az elsődleges szükségletek határain belül 
mozog. Minél inkább ki van téve az egyén annak, hogy szükségleteit egy
irányúan elégítse ki, annál jobban á thatja  őt a szerzésvágy, illetve a marxi 
értelem ben v e tt bírás (Haben). Számos vizsgálat alátám asztja, hogy a szer
zés vágya „norm ális” reakciót je lent a rra  a helyzetre, amelyben az egyé
nek az anyagi siker társadalm i hangsúlyozását m agukévá teszik, de a siker 
elérésének hagyom ányos és m egengedett eszközeihez kevéssé ju tnak  hozzá. 
S ha a fennálló körülm ények között kielégítve látják  is a maguk igényét, 
idővel mégis olyan helyzet a lakulhat ki. amelyben végképp az önző egyéni 
érdekek válnak dom inánssá.5

Az elsődleges szükségletek mindig az anyagi viszonyokat és a gazdag
ság egyenlőtlen elosztási rendszerét tükrözve form álódnak. Nyilván ez azzal 
is összefügg, hogy a tö rténeti-társadalm i munkam egosztás olyan term ékek és 
javak megjelenéséhez vezet, amelyek nemcsak szükségletet kielégítő haszná
lati értékként, hanem árukén t (csereértékként) is funkcionálnak. S mivel a 
szocializmusban élő egyén „szükségképpen két közösség polgára: egyidejű
leg tagja az áruterm elés révén lé tre jö tt pénzközösségnek és a társadalm i 
alkotóközösségnek”, a jövedelemszerző m unkatevékenység jórészt az elsőd
leges szükségletek minél m agasabb szintű kielégítéséhez kapcsolódik.1’ A 
gazdasági-társadalm i korszakváltással összefüggő értékrendváltás éppúgy 
felszabadító hatással van azokra a rétegekre, amelyek élet- és lakáskörül
ményeiken akarnak  változtatni, vagy olyan javakat kívánnak megszerezni, 
melyek most elérhető közelségbe kerültek, m int azokra, akik — kihasználva 
hiánygazdálkodásunkat — csupán a „pénzközösség” tag jaiként kívánnak még 
nagyobb gazdagságra szert tenni. Szem előtt tartva  m indezt, arról sem fe
ledkezhetünk meg, hogy e törekvések elérése közben olyan személyes képes
ségeket, tulajdonságokat (szakszerűség, teljesítőképesség, vállalkozás-kocká 
zat) a lak ítanak  ki m agukban az egyének, melyek a lap já t képezhetik m a
gasabb rendű szükségleteik kielégítésének. Mindennek ellenére előfordulhat 
az is, hogy az elsődleges szükségletek egy részének kielégítetlensége ellenére 
a kulturális szükségletek mégis felébrednék. A konfliktushelyzet ebben az 
esetben a két szükségletszféra között jön létre, s m egtörténhet, hogy maga-
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s abb rendű szükségleteinek kielégítése érdekében az egyén képes lemondani 
— legalábbis bizonyos határok között — az elsődlegesekről. Szükséges itt 
m indjárt a kulturális szükségleteknek a szociális folyamatokban játszo tt je
lentős szerepére utalni, annál is inkább, mert nem ritka az a téves véleke
dés, mely szerint a művelődés igazából öncélként jelenik meg. Bárhogyan 
nézzük is, a kulturális szükségletek csak akkor lehetnek tartósak, ha kielé
gülésüket az egyén társadalm i körülményei lehetővé teszik. Arról van ugyan
is szó, hogy az em lített konfliktusheiyzet feloldása csak akkor válhat érték
hangsúlyossá, ha társadalm ilag nem felemás módon történik. Ha hiányzik 
a társadalm i visszaigazolás, a művelődés nem lehet valódi érdek. Ezt azért is 
kell hangsúlyoznunk, mert m ár M arx  felismerte, hogy az emberi képessé
gek mindenoldalú kibontakozása „nem egyszerűen a fogyasztás bőségét vagy 
szűkösségét jelenti, nem egyszerűen az egyoldalú szükségletek term elésének 
szükebbre vagy tágabbra zárt intervallum át, hanem egy alapvetően más, 
az embertől nem idegen, individualizált szükségleti struk túra kibontakozá
sát. Azaz nem több vagy kevesebb szükségletet ugyanabban a s tru k tú rá 
ban, hanem más szükségleti s tru k tú rá t.” ' Más szavakkal: a ku lturális szük
ségletek csak akkor tudatosulhatnak igazán, ha ezt a tudatosulást é letre  hí
vó előfeltételek egyénileg és társadalm ilag adottak. Egyáltalán nem tek in t
hető véletlenszerűnek, hogy napjaink társadalm i körülményei között az a k 
tív ,  önálló m űve lődésre  sarkalló kulturális szükségletek háttérbe szorulnak. 
Ebben nemcsak (vagy nem igazán) a meglehetősen egynemű és egyoldalú 
konfliktusok játszanak szerepet, hanem az emberi szükségletek társadalm i 
átform álódásának sajátosságai is. így például szemmel láthatólag m eghatá
rozóvá vált egy olyan fogyasz tá s i  s tru k tú ra ,  m e ly b e n  a tá rg y i-d o lo g i  gaz
dagságot e lő n y b en  részesítő  s ze m lé le tm ó d  és tö rek vé sre n d sze r  a domináns. 
Ez valóban a polgári jellegű „pénzközösségek” ideológiájának felel meg, hi
szen az önzést, az anyagi javak kultuszát, a státuszfogyasztás m egannyi for
m áját kelti ú jra  életre.

Még ha a mindennapi ku ltú ra  számos területén érződik is a kulturális 
szükségletek hatása, az egyre inkább terjedő utilitárius szemléletmód kö
vetkeztében mind többször kell lemondani a kultúrához való autonóm  vi
szonyról. Az elsődleges szükségletek expanziója ugyanis épp a bizonyos 
„luxust” is magában foglaló értékelsajátítást fosztja meg alapvető jelentő
ségétől. Csalhatatlan jele m indennek az értékrendszerek keveredése,8 mely
nek valószínűleg az is oka, hogy a szocializmus most lépett abba az időszak
ba, am ikor az elsődleges szükségletek kielégítésének társadalm ilag legitim ált 
különbségei elfogadottá váltak. Am szárm azhat-e ebből valam iféle konflik
tus, legalábbis olyan, amelyik a művelődésre volna hatással? Mivel a szük
ségletek relatív  telítettsége még nálunk nem következett be. vannak még 
olyan dolgok, javak, amelyek megszerzése érdekében az egyének úgy ta r t
ják, hogy érdem es többet dolgozni. Minden olyan szükségletnek, mely pénz
zel megvásárolható, több-kevesebb áldozattal lehetőség nyílik a kielégítésére, 
ha nem is egyenlő m értékben s nem is m indenkire kiterjedően. így az 
alapkonfliktus szintén fennm arad ebben a szférában. Ha tehát viszonylag 
korlátozottak az elsődleges szükségletek kielégítésének lehetőségei, akkor ez 
a helyzet — az előbbiek értelm ében — közvetlenül meghatározza a m aga
sabb rendű szükségletek érvényességi körét is. S bárm ily paradoxul hangzik 
is, a korlátozottság ugyancsak az elsődleges szükségletek szférájában érvé
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nyesül. N em r itk á n  o ly a n  fo rm á b a n ,  h ogy a z  ig é n y sz in t  csak k e v é s sé  m ú lja  
fe lü l  a rea li tássz in te t .  így ha a szükséglet-kielégítés korábbi szintje alacsony 
volt, nyilván fe jle tt cselekvési stratégiáról sem beszélhetünk.

Megint más oldalról nézve: ha társadalm ilag  kinyilvánított módon 
érzékelhető is a szükséglet például az egyénék nagyobb m értékű po
litikai szerepvállalására, a társadalm i döntési folyam atokba történő be
avatkozásra, az em beri viszonyok „átszervezésébe” való bekapcsolódásra, 
egyénileg ez mégsem tudatosodik, vagy legalábbis nem a kellő mértékben. 
Valódi konfliktusok abból szárm azhatnának, ha az egyének előtt megvilá
gosodna, m iért nem lá tnak  bele a hatalm i-döntési folyamatokba, m iért csak 
form álisan birtokolják a döntéshozatali jogköröket. Mert ha az egyén ered
m ényt csak bizonyos területeken tud elkönyvelni magának, a körülhatárolt 
lehetőségek m indenképp k ív ü lm a ra d á s t  vonnak m aguk után. Korlátozó té
nyező m indenekelőtt a  társadalm i m unkam egosztás zárt rendjéhez való kö
töttség, a politikai—közéleti tevékenységek végzésének szűkössége, a távlat 
hiánya. A kényszerű funkció-módosulás annak következménye, hogy az ed
digi társadalm i fejlődés során sokszor elegendőnek minősült, hogy csak 
bizonyos szükségleteit tud ta  kielégíteni az egyén. És tagadhatatlan, hogy 
ezzel épp azok a szükségletek m aradtak artikulálatlanok, melyek egyénileg 
a leginkább fejlesztendők — és fejleszthetők — lehettek volna. Ugyanakkor 
abba a tévhitbe sem szabad esnünk, hogy a kultúrához való viszony alap
viszonyok m egváltoztatása nélkül is fejleszthető. Hiszen a kulturális szük
ségleteket sohasem foghatjuk fel úgy, mint csupán az egyén pszichikumában 
rejlő  faktorokat, h a n e m  az e m b e r i  é l e t je le n sé g ek  am a ö ssze te vő iv e l  kell 
össze függésbe  h o zn u n k  őket ,  a m e ly e k  a tá rsa d a lm i  k ö rü lm é n y e k  hatására  
fo rm á lódn ak .  M erőben leegyszerűsítenénk ugyanakkor a kérdés jelentősé
gét, ha akár a konfliktusok hiányával, akár. az egyéni szándékokkal magya
ráznánk  csupán. Igaz, hogy tudásunk, m űvelődésünk forrása valam ilyen bel
ső hiányérzés, am ely ki nem elégített szükségletékből ered. Csakhogy ez az 
állapot kvázi-szükségletek megjelenéséhez is vezethet.

Míg a biológiailag létfontosságú szükséglet csak tényleges kielégítésével 
szüntethető meg, a hozzákapcsolódó vagy ra jta  kívül jelentkező kvázi-szük- 
séglet kielégítésének egyik lehetséges módja a pótcselekvés. A művelődés 
'zem pontjából különösen fontos ez az összefüggés. Mert minél intenzívebbé 
válik a kialakuló kvázi-szükséglet, annál erősebb a pótcselekvésekre ösztön
ző im pulzusrendszer .!l

É letünk szükséglet-kielégítések sorozatából van összeszőve, s benne olyan 
szükségletek is m egjelenhetnek, melyek fejlődésünket inkább gátolják, sem
m int előmozdítják. A szakadatlanul kedvezőtlen társadalm i körülm ények a 
szükségleteket is m ódosítják, mégpedig nemcsak konfliktusos jellegük foly
tán, hanem az érdekek torzulása révén is. Ha ugyanis a hiányérzést, amely 
az egyénben a szükségletek form álódásának alapja, m egszüntethetetlenségük 
folytán egy egész életen át túlnyom óan regresszív hatások kísérik, s ha a 
szükségletek kielégítése ú jra  és ú jra  akadályokba ütközik, illetve az egyén 
a maga szükségleteit ritkán  tud ja valóban kielégíteni, szükségképpen követ
kezik be azok deform álódása és leépülése. Am arról sem ' feledkez
hetünk meg, hogy a társadalm i gyakorlat elvileg mindig m egterem ti az 
egyén magasabb rendű  szükségleteinek kielégítési lehetőségeit is. S minél 
erőteljesebb a szükségletek regressziója, annál erőteljesebben megy végbe
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egyfajta „regenerálódási” folyamat, amelynek révén a ku lturális szükségle
tek még túlsúlyba is kerülhetnek.

A kulturális szükségletek ösztönzésében m indenekelőtt azok az intéz
m ényesített eszközök tölthetnek be fontos szerepet, m elyek a kívánatos tö
rekvések és megvalósításuk módjai között az összhangot m egterem tik. Leg
nagyobbrészt abból származnak az ellentmondásók, ha a kulturális érték- 
hierarohia diktálta célok függetlenek attól a szükséglet-struktúrától, mely 
össztársadalmi méretekben jellemzi az egyéneket. Ez az elszakadás azután 
szükségképpen vonja maga u tán  a napjainkban is érzékelhető ellentm ondá
sokat. De ugyanakkor abból is feszültség szárm azhat, ha egy társadalom  erő
teljesen hangsúlyozza a meglévő szükségletek kielégítését m int célt, ugyan
akkor struk túrájában , intézm ényrendszerében nem alkalm azkodik ehhez. A 
norm atívan m eghatározott ideális rangsor és a szükségletek tényleges való
sága közti szakadékot viszont épp a társadalm i s truk tú rán  belüli egyenlőtlen 
viszonyok tartósítják. Ha ebből konfliktus származik, s ha egyfajta meg
oldása is csak az elsődleges szükségleték szférájában várható, ezt inkább 
következm ényként, semmint okként kell felfognunk. Nem szabad ugyanis 
elfeledkeznünk arról, hogy a „művelődés, a művészet, a tudom ány, a morál, 
a jog stb. csak akkor válik az egyén valóságos szükségletévé, ha mindezek 
elsajátítása az egyén saját társadalm i érvényesülésének előfeltételévé válik, 
mégpedig gyakorlatilag úgy, m int az egyén m eghatározott képességeinek a 
társadalm i kibontakoztatása és érvényesítése”.10

A kulturális szükségletek artikulálódása csak a m indennapi élet reális 
közegében m ehet végbe, elválaszthatatlanul azdktól a társadalm i viszonyok
tól, melyeket közvetít. Em pirikusan is bizonyítható volna, hogy a m ai tá r 
sadalomban a konfliktusok elszigeteltek m aradnak. Ebben nem kis szerepet 
játszik az a tény, hogy „az egyén m indig úgy és olyan m értékben viszonyul 
a művelődéshez, ahogyan és am ennyire azt a m indennapjai által közvetített 
társadalm i viszonyai lehetővé és szükségessé teszik”.11 Ha ezzel nem számo
lunk, félő, hogy közművelődésünk utópikus vanásaitól sem tudunk végleg 
megszabadulni.
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VIZUÁLIS KULTÚRA

Szekeres Péter

S Z E M P O N T O K  A FILM KULTÚRA V IZ S G Á L A T Á H O Z

Hazánkban hol rendszeresen, hol alkalomszerűen több mint negyedszá
zada folynak úgynevezett „film hatás”- és -befogadás-vizsgálatok (kezdetben 
„filmszociográfia”, „kultúrstatisztika” stb. megnevezéssel). Amint azt több 
cikkemben és hozzászólásomban is jeleztem m ár,1 ezek nagy része m ódszer
tani, szakmai szempontból gyenge volt, a gyakorlat számára több okból fel- 
használhatatlan, a m agyar film kultúra általános megismeréséhez nem  já 
ru lt hozzá kellőképpen. Ennek egyik oka az volt, hogy a sok évtizedes ta
pasztalattal rendelkező, főleg am erikai film vizsgálatokat és m ódszertani ta 
nulságaikat nálunk nem hasznosították a terület kibontakozása idején. Pél
dául Leo Handel 1950-ben m egjelent könyve2 vagy a még régebbi Payne 
Eund Studies3 sorozat megfelelő ism eretében számos módszertani fogyaté
kosságot és tudományos zsákutcát el lehetett volna kerülni. A tudom ányos
ság szigorúbb módszertani igényét Buda Béla is sokszor m egfogalm azta4; 
magam pedig a hazai filmszociológia látszólagos fellendülésének korszaká
ban, a hatvanas években indirekten, egy am erikai egyetemi tankönyv lefor
dításával próbáltam  néhány kollégám figyelmét felhívni arra, hogy ne kö
vessünk el olyan hibákat, m elyekért egy elsőéves egyetem istát tan á ra i el
m arasztalnának.’1 A filmszakma b írála tá t legtalálóbban Kovács A ndrás fo
galm azta meg, amikor elm arasztalta a volt Film tudom ányi Intézetet, am iért 
nem az átfogó film kultúrát ku tatja, hanem egyes filmék leszűkített vizsgá
la tá t végzi.'1 A film hatásvizsgálatók egyik legélesebb hangú bírálatát a TIT 
régebbi vitáján mondtam el, melyet itt teljes terjedelm ében most írásban 
is közreadok.

A h a t a s v iz s c .a l a t o k  b i r a l a s a

Miért nem akarok többé soha tradicionális értelem ben vett film hatás- 
vizsgálatokat végezni? Ügynevezett film hatásvizsgálatban először Győri Gá
bor am atőr-dilettáns, nagyobb a füstje m int a lángja, m egham isított ered
ményekben és látványos, de nem tudományos akciókban bővelkedő m unkás
sága idején vettem  részt. Ez vagy húsz éve volt, de m ár akkor elhatároztam , 
hogy ebből elég volt. Mégis, később még három  konkrét film hatásvizsgá
latot végeztem, részben megrendelésre, amelyék legfontosabb tanulságai: 1. 
ha nem sikerül reprezentatív vizsgálatot végezni, akkor koncentráljunk a
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film  tém ája, világa által leginkább érin te tt csoportokra, m ár csak azért is, 
m e rt a mai tém ájú  m agyar filmek, amelyekkel foglalkoztunk, am úgy is csak 
tízezres, legjöbb esetben százezres közönséghez ju tnak  el hazánkban; 2. ha 
valam i nem tudom ányos, akkor bátran  nyú ljunk  vissza a hazánkban olyan 
nagy hagyom ánnyal rendelkező szociográfia és publicisztika módszereihez, 
és ne próbáljuk áltudom ányos halandzsával, hókuszpókuszokkal á lta tn i m a
g u n k a t és olvasóinkat abban a reményben, hogy módszerünk gyöngeségeit 
tudom ányoskodó nyelvezetünk majd korrigálja. Ez a törekvésem nem talált 
m egértésre, m ert a Fülesek és Baglyok m egm agyarázták, hogy nem vágyók 
elég tudom ányos; 3. a legfontosabb m ódszertani tanulság az, hogy inkább 
v árju n k  és koncentráljunk  a nagy kutatásra , m intsem  hogy sók, de periféri
kus m unkát végezzünk.

A fő problém a az úgynevezett film hatásvizsgálatokkal nem az, hogy ez 
vagy az a vizsgálat — beleértve a sajátom at is — gyenge, am atőr, sikerü
letlen, hanem az, hogy m ár eleve meg kell kérdőjéleznünk ezek létjogosult
ságá t; érthetetlen ugyanis számomra, hogy a filmszociológiána'k m iért éppen 
azt az ágazatát ápoljuk, am elyet sokan m ár fél évszázaddal ezelőtt is meg
kérdőjeleztek. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem George G erbner m egállapí
tásá t: „A közlések hatása it kutató  kísérleti vagy kérdőíves vizsgálatok java 
része semmivel sem  gyarap íto tta  a töm egkulturális folyam atra vonatkozó is
m ereteinket.”

Hazánkban az úgynevezett filmszociológiai vizsgálatok jelentős része 
mégis úgynevezett film hatásvizsgálat. M ár m aga a term inus is furcsa. Va
lóban m egtudtunk volna bárm it is a film ek hatásáról? Azt hiszem, m ár 
annak  is ö rülhetünk, ha nagy ritkán valam ivel többet tudunk  meg, m int 
am it a m ozistatisztika kim erítő, de a szakem berek által elhanyagolt elem
zése nyújtana.

De mire is szolgáltak a film hatásvizsgálatok? Az Egyesült Állam okban 
a m últban erre a válasz egyértelm ű volt: Hollywoodban a film eket még a 
bem utatók előtt többször levetítették, m ajd az alkotók nagy szomorúságára 
a producerek átvagdosták a közönség reakcióit követve. Más alkalommal 
a hatásvizsgálatok a politikai propaganda és a reklám  kizsákmányoló céljait 
szolgálták. E kutatások  szakmai eredm ényeit tehát felhasználhatnánk, azon
ban  alapvető céljaikat, társadalm i funkciójukat illetően etikai, politikai, ál
talános hum ánus elelnérveink vannak. Hasonlóképpen elítéli őket számos 
am erikai kutató, George G erbner például így ír  róluk: „A manipulációs 
nyomások visszatükröződései egy olyan kultú rában , ahol csak az a ’visel
kedés’ számít (és ez fedezi a kutatási költségek zömét), amely a pénztárak
ban, a jegyirodákban vagy a szavazóhelyiségekben nyilvánul meg. A stra
tégia kárára tö rtén ő  tak tika i érdeklődés azonban megbosszulta magát. A 
taktikai érdeklődés há tté rbe  szorította a problém ák, a fogalmak és a táv
latok állandó kultivációjának a kérdését, am ely végső soron m inden cseleke
d e t és gondolat jelen tését adja . . . ”

De m ire szolgálnak nálunk a hasonló jellegű vizsgálatok? A választ 
csak a konkrét intézm ények irracionalitásában kereshetjük, a bürokrácia 
berkeinek term észetrajzában, az ésszerűtlenség és anarchia, az esetlegesség 
és pitiánerség egész hálózatrendszerében. É rdekeket különösképpen nem szol
gálnak. Hasznuk zéró (igaz, káruk sem jelentős, szemben esetleg számos 
am erikai vizsgálattal). M aradna tehát a tudom ányhoz való hozzájárulásuk,
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hiszen hiba lenne egy tudom ányágat szűk, prakticista kereteikbe zárnunk és 
értékeit csak a közvetlen hasznával m érnünk. Tehát ezek az esetleges ku ta
tások az elmúlt húsz évben nem prakticista, hanem  ludományos-miegismerő 
célokat szolgáltak volna — leszámítva, hogy néhány tucat em bernek ez volt 
a hobbija. Sajnos azonban ez sem igaz. Az átfogó megismerést e kutatások 
többsége nem szolgálta, mivel nem kapcsolódtak egy táv lati tudom ányos 
koncepcióhoz m int egészhez annak részeként, továbbá m ódszertani szem
pontból oly gyatrák voltak, hogy semmiféle általánosításra nem váltak  al
kalmassá.

De m iért ilyen gyatrák? M iért csináltunk mi néhányan rosszabbat an
nál, m int amit szerettünk volna, m iért szállítottuk le szakmai szintünket? 
M iért nem sikerültek a kutatások? Miért nem szolgálhatták a prakticista 
vagy a távlati megismerő funkciókat? Prakticista koncepciókat azért nem 
szolgáltak, m ert a gyártó és a forgalmazó intézm ények létét soha nem  fe
nyegette a deficit, a közönséggel való összhang hiánya, így tehát, szemben 
amerikai kollégáikkal, nekik ilyenre nem is volt szükségük. Egyébként 
sincs szükség tudományos kutatásra  ahihoz, hogy például a forgalm azási vi
tákon évtizedek óta visszatérő, régen közismert, de megoldatlan ellentm on
dásokat okosan ismét „fe ltárjuk”. Átfogó tudom ányos koncepció pedig azért 
nem létezett, m ert az első ilyent, Taródi-Nagy Béláét ad acta te tték , m ielőtt 
egyáltalán m egvitatták volna, s hasonló sorsra ju to tt idáig m inden elmé
leti—módszertani megalapozó munka, kritika, s legtöbbször még torzók 
sem lettek a nagy tervekből. Egyébként is, a filmszociológia intézm ényesített 
kutatói olyan sebességgel váltogatták egymást, m int D él-A m erikában a 
d iktátorok: az elm últ évtized során csak egyes elszigetelt kutatások ötlet
szerű, felemás m egvalósításaira került sor. Ráadásul azt, hogy miből mi és 
hogyan valósult meg, tudom ányon kívüli elvárások és a szakm ánkívüliek 
elejtett félszavai, sokkal inkább a bürokrácia mechanizmusai, m int a szak
terület, a tudom ányág tényezői szabták meg.

Márpedig tudományos igényű, m ódszertanilag kielégítő, folyam atos és 
távlatokba m utató m unkát e téren csak akkor lehetne végezni, ha meg
szűnne az esetlegesség, am ikor is bürokraták, filmesek, vezetők vagy politi
kusok elejtett félszavai többet nyomnak a latba, m int a szakem berek évek 
hosszú során kidolgozott kutatási tervei, s ha a filmszociológiai ku tatásokat 
módszertanilag végre mi, néhány tucat kutató, valam int a rokon és kap
csolódó tudom ányágak képviselői ítélhetjük meg, a tudom ányos tevékeny
séghez szükséges relatív  függetlenséggel. A filmszociológiai ku tatások  mód
szerei eléggé kidolgozottak, azokat elég jól ism erjük is — bár a fenti ténye
zők és az egyes kutatók elszigeteltsége következtében m unkáinkban ez nem 
tükröződhetett.7

Sajnálatosan e fórumot követő öt év alatt még az esetleges vizsgálatok 
is nagyrészt megszűnték, s csupán két nagyobb szabású „átfogó film kultu- 
rális-szociológiai” ku tatás folyt. Az egyik, Taródi-Nagy Béláé milliós költ
séggel, az országos reprezentatív nagyságrendet sokszorosan m eghaladó ré sz t
vevővel, de mégsem reprezentatív módon, így végső soron eleve m egkérdő- 
jelezhetően, mivel akkora összeget v itt el, am ekkorát több tucat ku tató  egy 
évtized alatt együttesen sem kapott meg, s mivel azután sem hasznosításra, 
oem publikálására nem került sor.8 A másik, költségeit tek intve szerényebb,
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de huszonöt év „érték-orien tált m agyar film kultú rá jának” megismerésében 
a legátfogóbb vizsgálat; ez a M űvelödéskutató Intézetben kezdődött, s két 
éve várat m agára feldolgozása a Film intézetben, miközben „szociológiából" 
lassan „történetté” válik, elveszítve a kortársi megismerő jellegét, hasonlóan 
számos más hazai m unka csigatempójához,0 Ezenkívül alakult egy ..filmszo
ciológiai” fórum, tudom ányos központ, amely alakulása után fél évvel meg
szűnt.

Visszatekintve teh á t a „film hatásvizsgálatok” huszonöt évére, sajnos úgy 
tűnik , hogy nem sokat rögzítettek a m agyar film kultúra im m ár talán söha 
meg nem ism erhető szektoráról, a nagyközönségről, s nemcsak zsákutcába 
torkollottak, de ráadásul negatív eredm ényeik úgy is visszahatottak, hogy 
im m ár a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik, am ennyiben a kudarcok 
m iatt az illetékes vezetők s a tudom ányos kutatáshoz szükséges dotációkat 
nyújtó  szervek eleve m egkérdőjelezik az egész szakterület társadalm i hasz
nosságát, tudom ányos értékét, nem ismerve fel, hogy potenciálisan más utak 
is léteznek — azonban e szakterületet elszigetelt értelmiségiek általában 
nem művelhetik, csupán intézmények. A kudarcok azonban nem kérdőjelez
hetik meg azt, hogy a dotáció, az egész film -kultúrpolitika célja végső soron 
az az eredmény, am ely a társadalom ban, csoportokban, egyénekben realizá
lódik, s hogy így a  film kultúra egészének megközelítése, megismerése talán 
fontosabb, mint az éppen divatos, leszűkített szakterületek.

A FILMKULTÚRA KOMPLEX VIZSGÁLATA

A leszűkített vizsgálatokkal párhuzam osan többen megfogalmazták a 
film kultúra vagy az esztétikai befogadás komplex vizsgálatának igényét. A 
m agyar filmszociológia legnagyobb hiányossága az, hogy az intézm ényrend
szer történeti perspektívákat bekapcsoló (így ak ár nevezhetnénk ezt film tör
ténetnek) felmérése is hiányos. Az esztétikai befogadás komplex vizsgálatá
nak eddigi legjelentősebb hazai képviselője Józsa Péter volt, halála után a 
Művelődéákutató Intézetben számos, részben az ő m unkásságát is folytató 
ku ta tás folyt.10 Ezek az em pirikus vizsgálatok vagy kutatási tervek kiszé
lesítették a perspektívát mind a befogadó oldaláról (akit im m ár nem egyedi
ségében, hanem a társadalm i körülm ények szövevényében, azok által meg
határozott voltában elemeztek), mind a szó legszélesebb értelmében vett 
„esztétikai hatások” terén, am ennyiben az egyes művészeti alkotások vagy 
ágazatok fragm entum aiban gondolkodó zsákutcából kikerülve feltárták, hogy 
a művészet, az esztétikum , a ku ltú ra  (vagy bárm ilyen más kategóriát veze
tünk be, én például a szimbolikus környezetet javaslom) komplex módon ér
vényesül, s gyerm ekkortól, illetve különösképpen gyerm ek- és serdülőkorban 
a személyiség pszichológiai és szociológiai szűrőin keresztül hat az egyénre. 
Ezek a différenciáltabb vizsgálatok túlléptek azon a hagyományos s részben 
jogosult koncepción is, m intha egyszerűen bizonyos demográfiai, szociológiai 
tényezők m echanikus lebontásával m agyarázhatnánk az egyénéknek a mű
alkotásokkal kapcsolatos igen eltérő prediszpozícióját, preferenciáit, a ttitű d 
jét, választásait, ízlésszintjét. Manapság például egyre többen rendelkeznek 
felsőfokú diplomával, sőt a legfejlettebb országókban ez általánossá válik. 
Számos hagyományos vizsgálattal szemben ugyanakkor az újabb vizsgálatok
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szerint az iskolai végzettségnek a művészetekkel szembeni fogyasztói m aga
tartásra  gyakorolt direkt hatása nem olyan egyértelmű, illetve sok más 
tényező került előtérbe.

Nem célom a nagyszámú vizsgálatok felsorolása, csupán a filmes k u ta 
tásokhoz való kapcsolódásukat vetem fel. Szűkebb területem en előtérbe ke
rült a filmművészeti értékek „nem elérhetősége", teljes perifériára szoru
lása. A megfelelő em pirikus vizsgálatok hiányában term észetesen nagyon 
óvatosaknak kell lennünk, am ikor hosszabb időtartam ra vonatkozóan ja 
vaslunk összehasonlításokat, hiszen a hatvanas években felszabaduló „hiány- 
gazdaság”, saját nosztalgiánk (lelkes egyetemista korunk filmélményei, az 
akkori liberálissá váló atmoszféra és sok más tényező) m egham isíthatja a 
nem eléggé ismert valóságot. így azt nem dönthetjük el, hogy „most rosz- 
szabb a helyzet”, inkább a filmművészeti értékeknek a film kultúra egészén, 
a tömegkommunikációs környezeten belüli arányait próbáljuk m egállapítani, 
hiszen ezek fontossága nem arányos mennyiségi háttérbe szorulásuk m érté
kével. Azt sem tagadom, hogy amennyiben valóban átfogóan k ívánjuk meg
ismerni „a magyar közönség film kultú rá ját”, akkor a legkiemelkedőbb al
kotásokat akár félre is tehetjük, hiszen egy-egv nagy sikerfilm et többen 
látnak, m int több száz klasszikust együttvéve; sőt továbbm enve, ma m ár 
a közönség szinte kizárólag néhány nagy sikerfilm et néz meg a moziban, 
illetve gyengébb minőségű verzióban, „félszemmel és félfüllel” m indent, ami 
filmet a televízió bem utat. A kiemelkedő alkotások társadalm i fontosságát 
(akár ha csak valóságmegismerő funkciójukat tekintenénk is, redukálva a 
műalkotás sokféle m ás vonatkozását) sem m érhetjük a rövid távon eladott 
mozijegyek számával. Ezzel szemben viszont az is tény, hogy mivel a leg
több elism ert értéknek szinte egyáltalán nincs nézője, illetve egy részük az 
ország nagy részén legtöbbször egyáltalán nem elérhető-, így voltaképpen 
még az is megkérdőjelezhető, hogy ezek az alkotások részei-e egyáltalán az 
élő film kultúrának, vagy pedig csupán történeti dokum entum ok, eljövendő 
„régészeti leletek”, „levéltári adalékok”.

így első lépésként inkább a „film kulturális környezet” fő m utató it kel
lene feltárnunk, am ennyiben elfogadjuk azt. hogy ez a környezet szabja 
meg az egyén „film kulturáltságát”. E környezet feltárásában számos tény
anyag segít, olykor elegendő az elérhető információ integrálása, térben és 
időben történő összesítése. A mozistatisztika néhány fontos m utató ja  például 
1955 óta rendelkezésünkre áll, és számítógépen van. A film klubok és film 
múzeumok műsoranyaga, részben a közönség száma szintén rendelkezé
sünkre áll. A filmes könyvek, szaksajtó, valam int a film esztétikai oktatás 
néhány adata szintén elérhetőek. A Magyar Televízió 1957 óta bem utatott 
valamennyi mozifilmjének adatai összesíthetőek, amibe három alkalommal 
már bele is kezdtek — igaz, sohasem fejezték be. Ezeken belül a nemzet
közileg elismert, klasszikus filmalkotások (jóllehet ezt nem tek in thetjük  a 
kiválasztott filmek abszolút határokkal elválasztható konglom erátum ának) 
adatai kiemelhetőek. A budapesti stúdióhálózat, az Egyetemi Színpad, a film
múzeumok és más reprezentatív, kis országunk jelentős kisugárzó hatást 
kifejtő intézményei teljes m űsorainak számítógépes feldolgozása folyam at
ban van. Ilyen és hasonló összesítések, ha nem is túlzottan mély, de meg
közelítően teljes körű képet nyújthatnak.
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Ennek tükrében az egyénekre, csoportokra, nemzedékekre, az összla
kosságra valam iképpen ható film kultúra számos m utató já t összesíthetnénk, 
3 feleslegessé válna m inden olyan kérdőíves vizsgálat, amely azt tudakolná, 
hogy látta-e  az illető ezt és ezt az értékes filmet (hiszen talán kiderül, hogy 
nem is láthatta). A „hatás-” és „befogadás-vizsgálatok” egyik alternatívája
ként a m ódszertanilag is m egbízható „általános film kulturális mutatóik” 
feltárását javaslom. Ehhez term észetesen szükség lenne a filmek tipológiá
jának  kialakítására, figyelembe véve, hogy a jelenleg használatos, amúgy 
is sokféle „műfaji kategória’ -típusok nagyrészt nem  megfelelőek a kutatások 
céljaira. A nemzetiségi bontás s az ezzel kapcsolatos sztereotípiák m ár fon
tosabbak és m egbízhatóbbak, am ennyiben több ku ta tás tanúsága és a 
forgalmazók gyakorlata szerint a filmek nemzetisége elsődleges szelekciós 
kritérium  a legtöbb néző szám ára.11 A nemzetközi elismertség megközelíthe- 
tően mérhető m utató i,12 de m aguk a filmes könyveik, listák, szakemberek 
kiemelései vagy a „kiem elt kategóriák” (a forgalm azásban, ku ltú rpo litiká
ban, film történetben) az érték-orientált, szűkebb körű közönség felm érését 
segítik.

A filmtipológia kialakítása m ellett nagyon fontos lenne a közönség 
struk tú rájának  m eghatározása. Hagyományosan, im m ár a harmincas évek 
am erikai vizsgálatai óta legfontosabb struk tu ráló  tényezőként az életkort 
jelölték meg. Minden más tényező másodlagos volt — ma a moziba járást 
illetően még inkább így van ez. Több m int fél évszázad kutatásai után 
azonban ma itt, hazánkban ez az egyetlen s truk tu ráló  tényező nem elegendő 
sem a megismerés, sem a nevelés, sem a kultúrpolitika céljaira. Nem tudjuk  
például azt, hogy a szinte kizárólag gyerekekből és serdülőkből álló közön
ségen belül egyáltalán létezik-e egy elenyésző réteg  vagy csoport, akik (akár 
többször is ugyanazt a film et vagy a szériagyártásban készült „m ajdnem  
ugyanazon” film eket m egtekintve) kizárólagosan a dom ináns (főleg amerikai 
vagy am erikai típusú) töm egszórakoztató film eket is, de más, klasszikus és 
kortársi értékeket, „nehezebb” film eket is megnéznek. Illetve, am ennyiben 
egy ilyen réteg létezett (és ezt a hatvanas évek mozistatisztikái azért vala
melyest feltárják), akkor vajon újraterm elődik-e, vagy pedig az emberiség 
filmművészeti öröksége és a kortársi értékek im m ár kizárólagosan egy igen 
szűk, majdhogynem szakmai „bennfentes” elit szám ára léteznek.

Amit tehát javaslok, az a film típusokra irányuló kereslet szerinti struk 
turálódás feltárása. Van azonban egy másik struk tu ráló  tényező, s ez ért
hetetlen módon súlyának megfelelően idáig alig jelent meg a hazai film
tudományos irodalom ban. Nevezetesen az, hogy m a m ár az em berek több
sége kizárólag televízión néz meg mozifilmeket, és ez sok szempontból,13 a 
filmek kiválasztásában, valam int a közvetítés s befogadás minőségében 
olyan negatív tényező, amely e réteg film kulturális szintjét (kutatások hiá
nyában nem m eghatározható módon, de feltehetően) lényegesen leszállítja, 
így tehát, ahogyan Arnold Hauser*'1 többször is jelezte kiváló művészetszo
ciológiájában, a közönség szám ának „látszólagos növekedése” nem szükség
szerűen jelenti az olvasás minőségi fejlődését. A mozifilmek televíziós és 
videón keresztül történő terjesztése területén  még inkább megkérdőjelez
hetjük, hogy (jelenleg hazánkban) a sok tízezer tömegszórakoztató term ék 
(az illegális piacon a még alacsonyabb standardok figyelembevételével) kö
zött, ha olykor-olykor az érték  meg is jelenik, a kép- és hangminőség, va-
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I am int a befogadás körülm ényei következtében valóban ugyanazt lá tja-e  
a néző vagy a minőség kasztrált verzióját, így például a leegyszerűsített 
cselekményvázat, azaz éppen azt nem, ami egy m űalkotást kiem el az átlag
ból. Megítélésem szerint teh á t m a M agyarországon im m ár nagyon keveset 
mond az, hogy ilyen és ilyen film et bem utato tt a televízió, vagy pedig 
bizonyos minimális számú néző m egtekintette azt a kiválasztottak elit intéz
ményeiben. Ism erve a statisztikái adatszolgáltatás gyakorlatát, szinte sem
mit sem jelent, ha az im portált vagy gyárto tt értékes filmeknek egyenként 
néhány tízezres nézőszámuk volt, m ert egyrészt feltehetően nem  is felel 
meg a valóságnak a statisztikai adat, másrészt — leszám ítva néhány elszi
getelt kezdeményezésemet, m int például az országos nézőkre bonto tt cím
listák összeállításait15 — semmiféle adatunk nincs arra  vonatkozóan, hogy 
ez a nézőréteg kizárlóag egy szűk szakmai, félszakm ai körből áll-e vagy 
pedig akad valam iféle csoportképző elv szerint egy kim utatható szektor a 
m agyar társadalom ban, amely szintén képviselteti magát. Amennyiben ilyen 
nincs, akkor ezt semmiképpen sem ellensúlyozza, ha a nagyközönség jo
gos (és az előfizetési díjakkal meg is fizetett!) szórakozási igényeit felrúg
va a m űsorkészítők beerőszakolnak egy-egy film m űvészeti értéket a televí
zió m űsorába. Azaz nem kevesebbről van szó — és talán  ezért is húzódik 
a válasz keresése —, m int annak a  megvizsgálásáról, hogy több m int há
rom évtized dotációi ellenére, egyáltalán létezik-e hazánkban közönsége a 
filmművészeti értékeknek. Az m ár ugyanis nem  kérdéses, hogy fizetőképes 
kereslet országunk m érete és lakosainak kis száma m iatt valójában nem 
létezik. Talán nem szükséges azt bizonyítanunk, hogy ez fontosabb ügy, m int 
egy-egy film felemás „hatásának” felemás mérése. E kérdés m egvála
szolásához csak a  televíziót néző „filmnézők” pontosabb leírása, meg
határozása szükséges. (Nem kutatási kérdés, hanem  a kulturális politika 
problém ája lehet, hogy am ennyiben kiderül, hogy csak a televízió és a video 
m arad, milyen pénzügyi, technikai és szervezeti lépések szükségesek ahhoz, 
hogy a filmművészeti értékek terjesztése ehhez igazodjon, elsősorban is az 
iskolákban, könyvtárakban és művelődési központokban, egyetemeken.)

AZ ÉRTÉK-ORIENTÁLT FILM- ÉS FILMINFORMACIÖS KÎNÂLAT

A „film kultúra” definícióját a legszélesebb értelem ben véve s a film
alkotást ezúttal kizárva, az intézmények által közvetített tarta lm ak és azok 
társadalm i realizálódása lenne a filmszociológia vizsgálati köre hazánkban 
(leszámítva az általános elm életet és módszertant). Kis ország lévén, mind 
a valaha is bem utatott filmek, mind a filmes szakirodalom  és könyvkiadás, 
de még a film alkotás néhány adata is könnyebben összesíthető, m int például 
az Egyesült Államokban, ahol egyetlen nagyváros is többet és sokrétűbbet 
nyújtott. Még a televízió mozifilmjei is összesíthetőék lennének — ha vala
milyen intézm ény ennek fontosságát felism erte volna. Ennél azonban sokkal 
nehezebb annak az „élő film kultúrának” a m egragadása, ami a fejékben 
van. Sokéves kutatási sorozatok eredm ényéképpen m a és még néhány évig 
„m egrekedtünk” az első szakaszban — ugyanis a „fejékben lévő film kul
tú ra” megközelítéséhez először azt kell leírnunk: mi alakíto tta a film kultú
rát, mi az, amiből egyáltalán választhatott valaki. (Sajnos, a video elterje-
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désével im már ellenőrizhetetlen az audiovizuális anyagok forgalma, vagy 
úgy is m ondhatnánk, hogy azt sokkal inkább a legnagyobb nyugati válla
latok befolyásolják hazánkban is, m int m ondjuk a filmélet irányítói.)

Az érték-orien tá lt film - és film inform ációs kínálat m egragadásához a 
«okféle „hiánylistán” keresztül ju to ttu n k  el. A Filmművész Szövetség, né
hány filmvizsgálat, magánszem élyek, de különösképpen a „m inden idők nagy 
film jei” kutatás lis tá ja1** k im utatta , hogy a nemzetközileg elérhető klasszi
kus és kortárs film alkotások többsége hazánkban semmilyen fórum on sem 
látható . Ettől még szűk szakmai körök m egnézhettek ilyen film eket, például 
külföldön, azonban ezt most nem tek in tjük  számottevő eredm énynek. Más 
feltárások, így például a budapesti stúdiómozi teljes program jának az elem
zése szerint még az im portált vagy elérhető (például magyar) kiemelkedő 
alkotások is ritkán  szerepelnek a vetítéseken, olykor évekig elmaradoznak. 
Nem létezik egy olyan m echanizmus vagy kötelezettség, am inek értelmében 
az elérhető legkiem elkedőbb néhány száz alkotást rendszeresen és folyam ato
san m űsoron kellene ta rtan i m int a hazai és nemzetközi film kultúra „mini
m ális törzsanyagát” . Az okokkal ku tatásunk  nem foglalkozik: tud juk  jól, 
hogy ezek elsősorban anyagiak.

A film bem utatást ta rtju k  a legfontosabbnak, azonban — s éppen az 
im port és kópiakészités anyagi korlátainak  az ismeretében — ku tatásunk
ban jelentős szerepet kaptak a filmes könyvek, ajánló listák, valam int a 
két legnagyobb szaklap, a F ilm kultúra  és a Filmvilág kiemelései és említései. 
Sajnos, az anyag rendkívüli m ennyisége m iatt e felvétel nagyon felszínes, 
hiszen a szaklapok sok-sok olyan film ről is írtak , amelyeket nem m utattak 
be hazánkban. Ennek ellenére figyelem re méltó például egy olyan ered
m ény, hogy a több m int száz vezető nyugat-európai és am erikai film intéz
m ény in tegrált kiem elésének csúcsán lévő film ek jelentős hányada semmi
lyen form ában nem kerü lt be a hazai film kultúrába, azaz még a „h írük” 
sem. Ebben az összefüggésben érthető , hogy a legműveltebb szűk szakmai 
körök évtizedek óta b írálják  a forgalmazás vezetőit, am iért a  klasszikus és 
kortársi alkotások jelentős része nem kerül be hozzánk. Á ltalában senki 
sem vonja kétségbe, hogy a szóban forgó több ezer film az em beriség film
ku ltu rális  örökségét képezi, tehát bárm ilyen szűk is a rá juk  irányuló ke
reslet, kiemelkedő értékük folytán terjesztésük jogos és teljes m értékben 
megfelel a ku ltúrpolitikai céloknak.

Más megítélés alá esik, am ennyiben a kiemelkedő film alkotás elérhető, 
vetíthető, s mégis alig szerepelt, sőt alig írtak  róla. Tudomásom szerint a 
M oképnél például csak két éve kezdték el a speciálisan értékterjesztő  intéz
m ények országos összesítését, m áskülönben még az adatszolgáltatás szintjén 
sem em elték ki ezeket. így nem meglepő, hogy a budapesti összesítésben is 
jó néhány kiemelkedő érték évekig kim aradt, pedig vetítésük semmiféle 
gyakorlati, jogi, pénzügyi akadályba nem ütközött. Csupán annyi történt, 
hogy nem volt hazánkban egyetlen olyan intézm ény sem, am ely a filmmű
vészeti értékek társadalm i realizálását, a film kultúrában való folyam atos és 
k iem elt jelenlétét számon ta rto tta  volna. Még talán az sem indokolt, hogy 
egy tudom ányos intézet (a M űvelődéskutató Intézet anyagilag is jelentősen 
hozzájárult ehhez) végezze el ezt a  m unkát, hiszen a „nem pénzügyi sta
tisz tika”, a kulturális értékek szerinti m utatók, a „könyvelés" éppen hogy 
a ku ltúrpolitika és -irányítás feladata lenne. Ehelyett a k u ta tók ra  hárul az
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adatok összegyűjtése és feldolgozása — miközben az érdem i kutatás azok 
elemzésével kezdődne.

Az összegyűlt adatok hatalm as mennyisége következtében sokszorosan 
m eghaladta ez a m unka lehetőségeinket, így egy éven belül a legkiemelke
dőbb m integy három ezer film alkotás hazai forgalmáról (1957 és 1982 között) 
sem fogunk rendelkezni feldolgozott adatokkal. A feldolgozást megelőzően 
az azonban máris szembeötlő, hogy m ilyen sok értékes film rekedt kívül 
film kultúránkon, illetve csak potenciálisan képezi annak résziét, am ennyiben 
jelen van, forgalmazható, de perifériára  szorult.

A FILMESZTÉTIKÁI ÉRTÉKEK BEFOGADÁSA

Józsa Péter halálát követően — remélhetőleg csak átm enetileg — a film
esztétikai értékék befogadásának vizsgálata stagnál. Én például m egreked
tem az elérhetőségnél, de mások sem nagyon törődtek azzal, hogy ami va
lóban elérhető, amit valóban bem utatunk , azt hogyan (abból m ennyit stb.) 
fognak fel egyes kísérleti csoportok, jóllehet ez a kutatási irány kapcsolódna 
leginkább a filmesztétikai oktatáshoz. Arról ugyanis vitatkozhatunk, hogy 
egy sor értéket nem vásároltunk meg, de ezen változtatni a közművelődés 
keretein belül nemigen lehet. Az oktatás intézményein belül azonban a 
’egkiemelkedőbb tanárok, a film művészeti érték terjesztésének pedagógus
egyéniségei kisebb eredm ényeket érhetnek el az általános és középiskolás 
korosztályoknál a meglévő értékek befogadása, a rájuk irányuló kereslet 
fokozása, az ízlésszint, megértési szint, a későbbi, felnőttkorban történő  sze
lekciók kialakításában. E munka term észetesen folyhat ösztönösen is, spon
tán vagy látszólag spontán módon, a  pedagógusegyéniségék személyéhez kap
csolódva. A tantervek kialakításában, az egyes filmek és segédanyagok ki
választásában azonban nagyon sokat jelent, ha az egyes korosztályoknál 
törvényszerűen ismétlődő, a tudom ányos (kiscsoportos) vizsgálatók által fel
tárt m eéhanizmusokat alkalmazzuk. E területeken Józsa Péter félbem aradt 
m unkásságához kell visszatérnünk. A fő probléma az, hogy a fiatal kor
osztályhoz nem szükségszerűen a legeredm ényesebb megközelítési mód, ha 
mi, egy filmértő, szűkebb kör au tom atikusan  alkalmazzuk saját filmeszté
tikai norm áinkat. Feltehetően a film ek között nagyobb arányban kell hogy 
szerepeljenek az értékes alkotások, hiszen a művészeti nevelés céljai és esz
közei valam iképpen mindig a kiem elkedő alkotások. Azonban figyelembe 
véve azt, hogy egy adott film értelm ezése, befogadása, hatása olyan sokféle 
lehet s hogy olyan sokféle csoport- és egyéni tényező befolyásolja a befo
gadási folyam atot, az oktatás is csak akkor lehet sikeres, ha rá juk  épít.

Az értékek televízión keresztül tö rténő  bem utatásával kapcsolatban m ár 
jeleztem, hogy az értékes film bem utatása még nem jelenti annak befo
gadását. De ezúttal még ha el is tek in tünk  attól a szomorú ténytől, hogy 
hazánkban a készülékék többsége nem  színes, hogy a kettes csatornát sok 
helyen nem  lehet fogni, hogy m ásutt az egyes képminősége sem kielégítő, 
hogy a szélesvásznú film két oldala levágva — tehát ha feltételezzük, hogy 
jó kép- és hangminőségben az eredetit megközelítő szinten lá th a tja  a néző 
a filmet, akkor is felm erülnek a befogadás körülményei, de még inkább 
magának a befogadónak a prediszpozíciója.
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Józsa Péter az esztétikai befogadás általánosítható mecbanzim usainak és 
típusainak  többféle m ódszerrel tö rténő  intenzív vizsgálatai során két fázist 
különböztetett m eg: „1. a term ékek szelekcióját (elfogadását) vagy általáno
sabb értelem ben az em berek és a term ékek találkozási fe ltételeit ; 2. az ész
lelést (feldolgozást, értelmezést) vagy m ásképpen a dekódolás fe lté te le it.”17

A m odern szociológiai koncepcióknak megfelelően hangsúlyozta, hogy 
„az esztétikai term ékekkel való ’találkozás’ jelenségeit nem lehet többé spe
cifikus és elszigetelt jelenségként szem lélni”. Az egyén számára az esztétikai 
term ékekkel való találkozás m ezejét és form áit a szocializáció — az általa 
elsa já títo tt ku ltú ra  — határolja körül, a „kulturális közegek” rendszere. 
Megjegyzem, hogy előbbi gondolatm enetem től eltérően, itt Józsa nyilván
valóan az elérhető  esztétikai term ékekkel való találkozásra gondol, s ezt a 
film területen  talán  inkább nem egyes alkotásokban, hanem  bizonyos típusú 
alkotások szelekciójában (elutasítás, választás) ragadhatjuk  meg, am ennyiben 
hazánkban igen sóik film nem elérhető. Szintén megjegyzendő, hogy sok 
szempontból a film  sajátos helyet foglal el a művészetek között, am ennyi
ben (és különösképpen hazánkban) az „elit k u ltú ra”, a „magas m űvészet” 
elkülönült intézm ényei csak nem rég alakultak  ki vagy vannak kialakulóban 
(hazánkban igen lassan), s ily módon az a típusú szelekció, amely konkrét 
intézményeikre, azok presztízsére, a törzsközönséghez tartozásra, sznobizmus
ra  stb. épül, am elyet ezért más m űvészeti ágazatok elkülönült intézm ényei
nél jobban m egfigyelhetünk, itt kevésbé hat. Ügy is m ondhatnánk, hogy a 
„fizetőképes sznob” réteg itt még szűkébb, s ezáltal még jobban m egnehe
zedik az eleve költségesebb film m űvészeti értékterjesztés.

Bizonyos általános tipológiákat alkalm azva feltehetően kim utatható, 
hogy a film művészeti értékekre irányuló  szelekciós folyam at egyezik a más 
művészeti ágazatokhoz kapcsolódó folyam atokkal, vagy azokkal rokon, 
ugyanakkor például hazánkban a film területen számos ezektől eltérő, a 
m űvészet ellen ható negatív pred'iszpozíció is létezik. Ilyen például az or
szágonkénti skatulyázás, ez a m ajdhogynem  abszolút érvényű és „totális 
hatókörű” elutasító tendencia. Ezek nem  érvényesek az irodalomra, zenére, 
táncra, képzőművészetre, miközben a filmművészeti értékek terjesztésében 
nagy anyagi és ku lturális k árt okoznak. Ez sajnálatosan a m agyar film et is 
érzékenyen érin ti — a saját nem zeti film kultúra ilyen negatív elutasítása 
pedig nem  jellemző sok más országban, jóllehet a m agyar film  nemzet
közi elism ertsége szinte egyedülálló. A szelekciót meghatározó tényezők fel
tá rá sa  is a ku ta tás fontos eleme lenne, hiszen az előítéletek ellen ezúttal 
nem  elegendő az azokat cáfoló term ékekkel fellépni, mivel (elsősorban az 
oktatás terü le tén  és a legfiatalabbak köreiben) e tényezőket a nevelés során 
lehet csák m egváltoztatni.

Tételezzük azonban fel, hogy valaki kiválasztott egy filmet, vagy bele
egyezett abba, hogy tanárai vagy m ás orientáló közegek kiválasztották azt 
szám ára. Ez esetben általános volt, hogy az önkéntes válaszadós, kérdőíves 
vizsgálatok, in terjúk , laboratórium i kísérletek során az illető nézők pozitív 
a ttitű d ö t m u tattak  a film, valam int vizsgálatunk egésze iránt. De e pozitív 
hozzáállás ellenére is fennállhat az a jelenség, am elyet Józsa Péter „félre
értésnek” nevezett, s amelynek négy fő típusát em elte ki: „1. közvetlenül 
eltorzulnak, szétesnek a mű explicit szövegének bizonyos elemei; 2, nem  
jön lé tre  a kapcsolat a szöveg elemei között; 3. eltorzul a mű logikája; 4.
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a teljes mű meghamisítódik, ’felcserélődik’.”18 Mindezt konkrét filmek rész
letes vizsgálata is igazolta.

A filmművészeti alkotások nagy többségének az elu tasítását vagy meg 
nem értését (illetve csak felszínes, egysíkú megértését) m egítélésem  szerint 
a „hollywoodi dominancia” okozza. Ez egyáltalán nem önm agában „az ame
rikai” filmeket, hanem csupán bizonyos típusú am erikai film eket jelent. 
Es itt azt m ondhatnánk, hogy ma például hazánkban az ilyen típusú filmek 
kizárólagosságának „bővített újraterm elése” figyelhető meg, am ennyiben a 
fiatal nemzedék m ár nem is találkozik az „eltérővel”. Nemzetiségi, műfaji, 
formanyelvi és sok-sok más szempontból az alternatívák egész skálájának 
kizárása következett be — úgyhogy felnőttkorra az irántuk tám asztott igény 
m ár szinte teljesen elenyésző lesz, lévén Magyarország kis és szegény ország. 
(Az Egyesült Államokban azért nem jelent ilyen gondot, ha periférikus ez 
az igény, m ert vannak intézmények, amelyeknék még így is megéri, lévén 
az ország niagy és gazdag.) Hangsúlyozom, hogy a forma bonyolultsága és 
újszerűsége csupán egy a m egértést, befogadást lehetetlenné tévő tényezők 
között. Ugyanilyen akadály például a dokum entarizmus elutasítása, a lassú 
megfigyelésre való alkalm atlanság, a bevált sztori-fordulatok és a happy 
end hiánya, a „félfüllel és félszemmel” (a tévé előtt lustulva) m ár fel nem 
fogható, de a moziban eredetileg közérthető képi utalások, a nem szájba- 
rágott információk vagy a m űfajparódiák felfogásának nehézségei (amikor 
például a western receptjeit fordítja ki egy kísérletező alkotó), a történelem  
nem rom antikus feldolgozása stb.

Ezeket figyelembe véve át kellene értékelnünk a régebbi „filmesztétikai 
ok ta tást”, amennyiben például az újabb hollywoodi filmek technikailag bra
vúrosak, sokkal látványosabbak elődeiknél, sőt még az új hullám ok ered
ményeit (beleértve alkotóikat) is kisajátították. Ily módon a film technikák 
igen sokat fejlődtek, tehát félrevezető egy olyan film oktatás, mely a gye
rekeket valóságos operatőr, Vágó szakértőkké teszi, miközben egy-egy film 
alapvető humánus, társadalom kritikus, pszichológiai elemző vonatkozásait 
vagy azok fogyatékosságait hajlam osak elkerülni „filmelemzéseik” során. A 
technikai bravúr önmagában csak mesterségbeli érték, mely akár az eszté
tikai értékek más dimenzióinak háttérbe szorulása ellenére is érvényesül
het. A hagyományos irodalmi oktatásban kiváló „regényelem zők” például 
különösebb filmformanyelvi ismeretek nélkül is köhnyen k im utathatják  
számos, technikailag bravúros hollywoodi film gyengéit.

Tisztáznunk kell végül a filmművészeti alkotások széles körét érintő 
elutasításnak egy olyan dimenzióját, amely látszólag kívül esik a filmművé
szet, az esztétikai befogadás területein. Ez pedig az egész fiatal korban ki
alakuló specifikus fogyasztói m agatartás, amelyben csupán bizonyos típusú 
filmek kapnak helyet, más élvezeti cikkekkel együtt, azok befogadásának, 
fogyasztásának részeként s azok által meghatározva. Itt kapcsolódnak az 
életmód és az általános értékek kutatásai a filmszociológiához. Anélkül, 
hogy e filmek kategorikus jellemzésére vállalkoznánk, úgy tűnik, hogy a 
minden eddiginél jobban reklám ozott hollywoodi filmek a gyors és könnyű 
élvezethajhászás médiumai, a fogyasztói társadalom  erősen m anipulált vá
sárlási, befogadási, életmódbeli m egnyilvánulásainak tükrözői, a középpol
gárosodó társadalm ak egymással helyettesíthető és fogyasztás után azonnal 
eldobandó termékei. Ez különösen nyilvánvalóvá válik a szexet és az erő-
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szakot végletesen tú lhajtó  videoanyagok piacán. Ily módon a mi további 
elképzelésünk a „film m űvészetről” m int értelmiségi ábránd talaját vesz
tette, olyannyira, hogy gyerm ekeink „film befogadó” m agatartását már nem 
is közelíthetjük meg az „esztétikai befogadás” term inológiájával. Bizonyos 
típusú filmek, televíziós és videoanyagok például a könnyűzene totális meny- 
nyiségi növekedésével, számítógépes, jellegtelen, olcsó, de minden eddiginél 
jobban m anipulált áradatával együtt nem az esztétikai, hanem egy bizonyos 
befogadói, fogyasztói, életviteli dimenzióban m agyarázhatóak, s inkább a 
zabálás fiziológiájával, m int műélvezettel állunk itt szemben. Talán megle
pő kijelentéseim et megfelelő em pirikus kutatások hiányában ezúttal sajná
latosan nem tám aszthatom  alá. Mint azt a „sejtésem et” sem, hogy a klasz- 
szikus és kortársi film m űvészeti alkotások e jelenséggel párhuzamosán tel
jesen a perifériára szorulták.

KUTATÁSI IRÁNYOK

A szétszórt és elszigetelt vizsgálatok, a kezdet tévelygései, majd a nyolc
vanas évek első felének stagnálása után a cikkem ben felvetett sokféle gon
dolatfoszlány tükrében felteszem a kérdést: milyen irányban szolgálhatná a 
gyakorlatot és a m egism erést a hazai filmszociológia? A legfontosabbnak 
azt tartom , hogy a film m inden vonatkozásban más művészeti ágazatokkal 
egyenrangú s a ku tatásokban  ilyenképpen szereplő rangot érjen el. Hogy 
behozza azt a hátrányt, am elyet mind a M űvelődéskutató Intézetben, mind 
a Tömegkommunikációs K utatóközpontban m egfigyelhetünk, ha a művésze
tek (vagy a kommunikáció) más ágazataira fordíto tt energia, pénz, publi
kációk mennyiségi m utató it összesítjük.

A továbblépés m ásodik alapfeltétele az integráció. A „film kulturális 
m utatók" történeti és kortársi összesítése, egy adatbank kialakítása. „A dat
bank" a szó legtágabb értelm ében (és nem kizárólag számítógépes formában), 
így például tartha ta tlan , hogy az ország első számú film bem utató intézmé
nye, a televízió filmes m űsorainak összesítésére sohasem került sor (és az 
egyetlen elérhető forrásunk ma m ár csak a Rádió- és Televízióújság). De 
ugyanilyen hátrány, hogy végső soron a m ozistatisztika is hiányos, am ennyi
ben a film bem utatók összesítése sem országosan, sem történeti dimenziókban 
nem tö rtén t meg. Az adatok integrálása egyúttal azt is jelenti, hogy az el
érhető inform ációt új dim enziókban is elemezzük; például a ma is elérhető 
Statisztikai adatok és más dokum entum ok nem kerültek  kiaknázásra, pedig 
talán többet nyújto ttak  volna, m int az ad hoc film hatásvizsgálatök.

Az új befogadás-vizsgálatok területén is vissza kell térnünk a „régi
hez". Elsősorban Józsa P éter vizsgálataira, illetve az életmód- és érték-ku
tatásokra gondolok. A kérdést így kellene felvetnünk: mit jelent a film az 
emberek életében? T isztáznunk kellene a filmek információs értékeit; azt. 
hogy a játékfilm  a szórakozás s a „gyors fogyasztói kielégülés” előbb jel
zett funkcióin kívül más társadalm ak, de elsősorban (hazánkban) a fogyasz
tói társadalm ak „dokum entatív  bem utatása” a legtöbb ember számára, még 
akkor is, ha számos értelm iségi ezzel szemben a ham is képet, a rom antikus 
társadalom -szem léletet em elné ki. Talán ideje lenne először megnézni azt, 
ami van, m ielőtt saját érték íté le teinket erőszakolnánk rá a valóságra.
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Az „érték-orientált” szelekciókat, film m intákat és közönségkutatásokat 
hosszú távon talán éppen az értékterjesztés érdekében meg kellene halad
nunk, és az „audiovizuális környezet” komplex vizsgálata részeként kellene 
megközelítenünk. A mai gyermek és serdülő néző hazánkban is egy olyan 
audiovizuális környezetben nő fel, amely nagyon messze áll az eredetileg 
m eghirdetett érték-orientált és -do tált k ínálattól (mely utóbbi viszont fel
tehetően teljes m értékben kívül esik érdeklődési körén, nem is találkozik 
egyes műalkotásaival). Ezért első lépésként azt kellene vizsgálnunk, hogy mi
lyen környezet alak ítja a jelen és a jövő közönségét, milyen preferenciák, 
sztereotípiák, elutasító és választó mechanizmusok alakulnak ki abban a 
korban, amikor még alakítható a felnövő nemzedék későbbi preferenciája.

A kutatási főirányoknak ma alapvető tendenciája az integráció: akár az 
egyéni befogadó, akár csoportja, ak ár az audiovizuális kommunikációs kör
nyezet oldaláról közelítjük meg a problém ákat (vagy akár a kommunikációs 
technológiák fejlődését, a világgazdaság tendenciáit, Magyarország helyét és 
lehetőségeit e nemzetközi folyamatokban, az iskolai nevelés korlátozott le
hetőségeit. vagy sok más, manapság divatos és alapvető fontosságú tém át 
emelünk ki), a legáltalánosabban vett szimbolikus környezet átfogó s ugyan
akkor részletekbe menő feltárása nélkül többé nem tudunk megalapozott 
m agyarázatot adni szükebb területeink nagy kérdéseire sem.
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11 Lásd például Lendvay Judit fejezetét az Áttekintés . . .  kötetben, a Tömegkommu
nikációs Kutatóközpont vizsgálataiban, valam int a Mokép mozistatisztika nem 
zetiségi bontásait.
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értékrendjéről.

13 Lásd erről részletesebben: Szekeres Péter:  A film m űvészet értékei a képernyőn. 
In: Jel-Kép, 1985/3.; és még részletesebben: Bettetini A  televíziós rendezés című 
m űvének teljes fordítását, valam int ism ertetését a Rádió és Televízió Szemle, 
1969/1. számában.

14 Például: Arnold Hauser: A  művészet szociológiája, Bp., Gondolat, 1982. (Negye
dik és ötödik rész.)

15 Erről legrészletesebben az alábbi írásokban számoltam be, melyek a m egjelent 
cikkek bibliográfiáját is tartalmazzák: A film művészeti érték társadalmi m egha
tározottsága; A film m űvészeti értékek forgalma Nyugat-Európában, az Egyesült 
Államokban; A film m űvészeti értékek és a róluk szóló nyomtatott információ 
Magyarországon. 1957—1982.

16 Lásd például: A moziforgalmazás helyzete (Szekfü András, K ézdy Kovács Zsolt); 
a Film m űvész Szövetség 1971-es, idevágó listái; illetve K ézdy Kovács Zsolt  cikk
sorozata a Film világban, 1971. A Minden idők nagy film jei legelism ertebb alko
tásoknak többsége Magyarországra sem m ilyen formában nem került be.
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Bán András

FESTETT HÁTTÉR
( J e g y z e t e k  a  m a g y a r  f o tó  k u l tú r a  m a r g ó j á r a )  
I. r é s z

André Kertész, Brassai, Robert Capa, László Moholy-Nagy, György Kepes, 
M artin  Munkácsi. Világhírű fotográfusok, születési helyük: Magyarország. 
S csupán a világ fotóművészetének legelső vonalába tartozó neveket sorol
tam . Egy sor jól ism ert európai és am erikai fotográfus, riporter, fotós lap- 
szerkesztő indult még Magyarországról. Ha ez így van, gondolhatnánk, ebben 
az országban bizonyára komoly fotókultúra létezik, széles alapról emelked
nek a csúcsok ilyen magasra.

Mégis, a m agyar fotográfiáról, annak történetéről, em lékeiről k u ltú rá já 
ról íródó szövegekben a leggyakrabban előforduló szó kétségtelenül a nem, 
a nincs. A dagerrotípia nyilvánosságra hozásának évében a m agyar sajtóban 
m ár közleményék sora foglalkozik az uj találm ánnyal, s még abban az esz
tendőben valódi dagerrotípiák is közzététetnek Pest városában. Nagyon ha
m ar megpróbálkoznak az eljárással is, nem kell sokat várni az első m ű
terem  m egnyitására. És így tovább, sorolhatók az adatok, am elyek érzékel
tetik , hogy a fényképezés ugyanazzal a természetességgel épült be a magyar 
kultúrába, m int annyi másikba Európában, sőt Japántól Mexikóig szerte 
a világon.

Mégis, Magyarországon mindmáig nem  folynak a m agyar fotótörténet 
rendszeres előmunkálatai. A két eddigi átfogó jellegű fotótörténeti (fotó- 
m üvészet-történeti !) kiállítás távol állt a tudományos feldolgozottság szintjé
től. Magyarországon a fotóval való foglalkozásnak (esztétika, elmélet, tö r
ténet, kritika, gyűjtés, publikálás) nem megoldott az oktatása, nincs megfe- 
'elő szakemberképzés semmiféle szinten. S ami sokkal fájóbb, hasonlókép
pen nincs felsőfokú fotósképzés sem! Nincs m agyar fotómúzeum. Áldozatos 
m agángyűjtők gyakran a szó szoros értelm ében a szemétből halásznak ki 
fotós emlékeket, például régebben megszűnt hírügynökségek most kiselej
tezésre került teljes képanyagát. A nagyobb, fotóval (is) foglalkozó gyűjte
m ények érdeklődési köre behatárolt, a feldolgozáshoz nem áll rendelkezé
sükre megfelelő apparátus — sem technikai, sem történeti eszközök. Ha 
m indezt egy ötven vagy száz évvel ezelőtt született v ita iratban  olvasnánk, 
a szerzőt esetleg szakmai elfogultsággal, túlzott nagyigényűséggel lehetne 
vádolni.

Ám a fotográfia bizonyos értelem ben túl van m ár a fénykorán. Min
denesetre diadalm enete m ajd’ másfél évszázada tart. Az első s legszínvona-
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lasabb m agyar fotós szaklap is több m int száz évvel ezelőtt indult. Nemigen 
vádolható teh á t türelm etlenséggel a szerző, a m agyar fotókultúra hiányait 
listázva. Kertész, Brassai, Capa nem tulajdoníto tt különösebb jelentőséget 
annak, hogy M agyarországról indult. Moholy-Nagy és Kepes a képzőművé
szetre, a tízes évek harcosan baloldali ku ltú rájára, Kassák Lajos aktiv ista 
mozgalmára hivatkozott gyökereikről beszélvén. Fotókultúráról senki szót 
sem ejtett. Jelen — a körülm ények következtében ném iképp hevenyészett — 
tanulm ány m egírását éppen ez m otiválja: a hiányok, a megoldatlan kérdé
sek tö rténeti okait keresni a m agyar fo tökultúra kihagyott lehetőségeinek 
és esélyeinek sorát lato lgatva.1

* * *

A fotográfia történetéről szóló összes könyv azzal kezdődik, hogy a fény
képezést a m últ század első felében egyszerűen fel kelle tt találni: technikai
lag is, társadalm ilag is m inden adott volt már. Ez igaz is, de ha Thomas 
Wedgwood megoldja az összes felm erült gyakorlati problém át, s a fénnyel 
rajzolt képet 1800-ban rögzíti, akkor nemcsak azokat a szemeket ism ernénk, 
amelyek lá tták  Napóleont, hanem  m agának Napóleonnak a szemét is. Akkor 
a „vizuális örökkévalóság” nem  B audelaire-rel és Petőfivel kezdődne, ha
nem Goethével és Kölcseyvel. Folytatható ez a képtelen gondolati já ték : 
hogyan alakult volna  a fotográfia sorsa, ha komoly tudós teszi közzé a vi
lágraszóló találm ányt, s nem pediglen egy üzletem ber, ha Angliából indul 
útnak m int védett szabadalom, és nem Franciaországból m int közkincs, ha 
az első lelkesedés u tán  nagynevű opponensei m ellette foglalnak állást, s 
nem ellene . . .

A já ték  folytatható, végeredm ényben azonban fölösleges. Néhány év, 
néhány személy nem sokat számít ebben a történetben. így, hogy a fénykép 
gyakorlati tö rténete  nem a napóleoni háborúkkal, hanem  a liverpool— 
manchesteri vonattal egyszerre indult, a találm ány v itathatatlanu l rögtön a 
polgárm ester kezébe került, a fotográfia társadalm i szerepe és a polgárság 
ízléstörténete m eghatározóan összekapcsolódott. ,,A hasonlóság kom plexu
sától m egszabadult festő ( . . .)  a néptől is elszakad, az utóbbi a hasonlóságot 
egyrészt a fényképpel, m ásrészt pedig a hozzá hasonló festészettel azono
sítja (. . .), de valójában ’népről’ van-e szó, am ikor a stílusra és a hason
lóságra ép ített művészet nap jainkban zajló szétválásának eredetét ke
ressük? Nem inkább annak a ’kispolgári gondolkodásnak’ a megjelenéséről 
van szó, am ely az iparosodással együtt jelentkezett, és amely m ár a 19. 
század művészeivel szem behelyezkedett? (. . .) Niepce és a fényképezés több 
más ú ttörő je  egyébként az új technika segítségével elsősorban metszetek 
másolásával próbálkozott. A rról ábrándoztak, hogy m űalkotásokat hoznak 
létre puszta másolással, teh á t anélkül, hogy művészek lennének. Ez a m inden 
ízében jellegzetes kispolgári elképzelés teljes m értékben igazolja a té te lün 
ket, sőt azt bizonyos értelem ben meg is sokszorozza.”2

A fotó az ipari töm egterm elés korának gyerm éke, azzal együtt nő tt fel, 
s így története, legalábbis ami az első száz évet illeti, m ondhatni kényszer- 
pályán futott. Ahhoz, hogy elterjedjen, egyszerű m esterem bereknek kellett 
a pártfogásukba venniük, aranym űveseknek és lecsúszott festőknek. (S ezen 
az sem változtato tt volna sokat, ha nem a rézlem ezre készülő dagerrotípia,
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hanem  a papírnegatívos talbotípia te rjed t volna el elsőként.) Továbbá ahhoz, 
hogy elterjedjen, olyan feladatokat kellett vállalnia, am elyekre társadalm i 
igény, fizetőképes közönség volt. Ez elkerülhetetlenül a portrékészítést ró tta  
rá, m ég akkor, am ikor erre nem is volt igazán felkészülve a maga hosszú 
expozíciós idejével és idétlen fejtámaszaival. Ám a tényleges piaci sürgetés 
olyan nagy volt, hogy a fotográfia nem m aradt még játékszernek, hanem  
prosperáló iparrá k ívánt szerveződni; így biztosított volt a szükséges techni
kai haladás — méghozzá viharos gyorsasággal. Az eljárás fejlesztését jelen
tős hullám hegyek — a ' kollódiumos üveglemez, majd a szárazlemez beveze
tése, a kisfilmes kam era stb. — s időleges hullámvölgyek kísérték, ám 
m indaddig, amíg a terü le t virágzott, a technikai haladás sem fékeződött le.

Mindeközben azonban a fotografálás s a hozzá kapcsolódó társadalm i 
szerepek, elméleti m egnyilvánulások néhány szükségszerűen adódó szaka
szon m entek át. A fotografálás első évtizedeiben, amikor iparosok készítet
ték a  fényképeket, a fotografálás mesterség  volt. Szó esett a fényképek 
kapcsán a művészetről, de csak két vonatkozásban. Egyrészt a m űvészet
elm életi gondolkodásban, ahol is többen azt fontolgatták, mi lesz most m ár 
a festészettel, m ire való a festészet, ha az em ber régi vágya, a látvány  „pon
tos” m echanikus rögzítése lehetővé vált. Ezek az elképzelések azonban nem 
az elkészült dagerrotípiákra alapozták m ondandójukat, hanem  a fény-képe- 
zésre m int ideára, a fotografálásra m int a festészet racionális, tudom ányos 
form ájára. Másrészt a fotográfiát művelő m esterem berek, épp abból a meg
fontolásból kiindulva, hogy ahogyan a festők, ők is képesek a lá tvány t 
rögzíteni, szerették volna, ha m esterségüket a közönség megbecsüli, nagy 
tudást követelő „m űvészetnek” ta rtja . Abban az értelemben, ahogy a mes
terség és művészet eredete, az ars közös, többről nincs szó.

Magának a fotográfiának elmélete ebben a korai szakaszban nem  volt. 
Tulajdonképpen k ritikája  sem, hiszen egy m esterség technikai kom m entáro
kat igényel, nem kritikaiakat. Az elm élet is egy-egy művészeti ág autonó
m iájának talaján ered meg, ha az m egszünteti a maga kezdeti alárendelt
ségi viszonyait. Az elm élet konkrét m űveket feltételez, ám ebben az első 
szakaszban a mesterségbeli term ékeken kívül az, ami valóbán fotószerű 
volt — s ma csodálatunkat bírja, m int M uybridge tudományos mozgásvizs
gálatai —, aligha m inősült művészetnek. Ami pedig művészetnek m inősí
tette m agát, és itt a festészetet utánzó olcsó zsánerbeállításokra gondola
tunk, arró l valóban jobb hallgatni.

Lényeges változást az hozott, am ikor a technikai egyszerűsödéssel p á r
huzam osan már nemcsak a megszállott világutazók és más „úriem berek” 
am atőrködtek, hanem a szélesebb közönség is. Ez az időszak a m űvészetről 
alkotott közkeletű félreértések jegyében zajlott, és a fotográfia „m űvészete” 
is ilyen félreértés áldozatává vált. „A fényképezés kezdeti éveiben a fény
képtől elvárták, hogy eszményített képet nyújtson. Az am atőr fotósok leg
többjének ma is ez a célja: szemükben az a szép fotó, amelyik valam i szépet 
ábrázol, például nőt vagy naplem entét.”3 E félreértés jegyében szerveződtek 
a fotóklubak is, a kiállítások is, az alm anachok is. Amit ma ezekből a ko
rokból értékesnek tartunk , az a m aga idejében gyakran nem keresett és 
nem kapo tt „fotóművészeti” nyilvánosságot, azaz nem feltétlenül állt a kora
beli értékrendnek is az elején.
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A fotográfia e második, „m űvészi” periódusa szorosan összefügg a 
műkedvelő fotográfia elterjedésével és a fo tókritika megszületésével. A fotó
kritika lé tének első évtizedeiben m indvégig kutyaszorítóban volt. A jó sze
mű művészék világosan látták , hogy a kiállításaikon eléjük kerülő művök 
jóérzéssel nem igen nevezhetők művészinek, ugyanakkor felismerve a fotogra- 
fálás esélyeit, szerették volna elérni azt, hogy kritikájuk  tárgya (fotó)mű- 
vészet legyen. Ha fotóművészetről beszéltek, egyúttal az értéktelent védték, 
ha tagadták  a fotóm űvészet létét, ezzel gyakorlatilag saját m űködésük alól 
húzták ki a ta la jt. E látszatellentm ondás feloldásáig sok időt kellett várni: 
a húszas évékben kezdtek létrejönni olyan művek, amelyek végleg h idat 
vertek teória és praxis között.

Ezzel egyidőben azonban kezdetét veszi a fotótörténet egy ú jabb kor
szaka, am elyben a fotó nem elsősorban mesterség és nem elsősorban m ű
vészet m ár: a töm egkulturális fotófelhasználás, a p rivát fotózok, illetve a 
profik, a h ivatásos fotóriporterék, a  fotóréklám  ideje. Az ilyesfajta produk
tumok azonban, értékesék vagy sem, m ár nem a m űvészetkritika tárgyát 
képezik, hanem  m ás társadalom tudom ányi megközelítést igényelnék.

* * *

A magyar sajtóban a dagerrotípiáról szóló első h írek  term észetesen kü l
földi lapok közlem ényeinek fordításai, kompilációi voltak. Ilyesform án: 
Az A llgem eine Zeitung 21. száma rendkívüli m elléklete szerint (Párizs 
télhó 15ke) D aguerre ú r m indenek fölött legérdekesebb fölfödözést tett, 
t. i. azon m ódon ta lálta  ki, melly szerint a ’ fény és sugarak hatásá t a 
tárgyakra, például a ’ papirosra, állandóvá tehetni, a ’ mi nem  ke
vesebbet jelent, m int, hogy a ’ fény és sugarak által lerajzolhat
ja  a’ tá rg y ak a t a ’ legnagyobb pontossággal, és a ’ rajzolatot híven meg
tartja , és pedig olly elsőséggel a ’ többi rajzolatok és festések fölött, 
hogy az nagyító üvegen által nézetvén, nem hogy vesztene hűsége- és 
szépségébül, hanem  nyer. Adandó alkalom m al az egész levelet köz- 
lendjük.4

A francia irányultságú  A thenaeum  áll először határozott rokonszenvvel 
a fény által ra jzolt ábrázolatok mellé, s épp a lap egyik szerkesztője, Toldy 
Ferenc nevezi m agyarul elsőként fényképezésnek az új találm ányt egy 
francia m űkritikus, Jules Jan in  tanulm ányának  fordításában, m elyet 1839 
tavaszán ad közre.5 A többi újság „kis színes h íre i” között foglalkozik a fe j
leményekkel, így a F rancia Akadém ia ülésével, ahol a köz szám ára meg
váltják a dagerro típ iát ; tolmácsolják az első m agasztaló és fanyalgó véle
ményeket, és arró l is értesülünk, hogy a m űvelt hazai közönségre milyen 
hatással volt a dagerrotíp ia látványa még ez év, 1839 telén.6 Kossuth Lajos 
lapja, a Pesti Hírlap  a pontos igazság m egjelenítésének eszközét lá tja  a fény
képezésben,7 s más közlemények is kiem elik a szenzációs új találm ány te r 
mészethűségét, egy m ozdulattal félresöpörve a festészetet, ezt az elöregedett 
elődöt: ,,a’ festészetet néUkülözhetővé teszi”8 — írják . Ám ez utóbbi kitételről 
a francia és ném et lapokban fellángol a  v ita, és ezeket a szócsatákat is híven 
tolmácsolja a m agyar sajtó. Még 1840 tavaszán Bécsben megjelenik D aguerre 
könyvének m agyar fordítása,9 az eljárás teh á t nálunk is hozzáférhetővé vá-
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lik bárki számára. Nem három napba, három  esztendőbe is beletellett, míg 
az új csoda veszített varázsából.

A későbbi években apróbb közlemények foglalkoznak csupán a fotográ
fiával. Ám ezeknek az elsősorban technikai jellegű h íréknek, továbbá h ir- 
detéseknék alapján is lemérhető, hogy a képcsináló m esterség terjedőben 
van. Több mint másfél tucat működő dagerrotipistáról tu dunk  az első évek
ből, s az általuk készített finom, bársonykeretes képecskék nagy megbe
csülésnek örvendtek a leképzettek családi, baráti körében, m int arró l Nagy 
Ignác hírlapíró szellemes pam fletjéből is értesülünk:

A férj képe igen sikerült, s a nőé is: midőn azonban m ind a kettő m ár 
rám ába is volt foglalva, a nő rögtön észrevette, hogy szemei kissé ho
mályos kifejezésünk, s addig beszélt, míg végre fé rje  is á tlá tta  e meg
jegyzés alaposságát. A nő tehát ú jra  ült, de az új kép sütését s főzését 
m ár nem akarván bevárni, m ondván, hogy e p illanatban  egyik barát- 
néjához kell férjével sietnie. Azon meghagyással távoztak  tehát, hogy 
m ásnap cseléd által fogják a két képet elvitetni, s hogy a nem sikerültét 
semmisítse meg a művész. M ondják, miképp a m űvész ezen utóbbi pa
rancsot különösen jól megérté, s a nem  sikerült képet éppen nem sem- 
m isíté meg, m ert tapasztalatból tudta, hogy a nő ta lá ln i fog m ajd al
kalm at annak elvitetésére, hihetőleg valamely — bará tné ja  szám ára.10

Az első évektől kezdve fontolgatják azt, hogy m ire használható a fény
képezés, hogyan állhat a dagerrotípia az olyannyira igényelt képsokszorosí
tás, hírterjesztés szolgálatába. A neves személyiségek — így Kossuth Lajos, 
Deák Ferenc — képei a köz szám ára készülték, m egvásárolhatók voltak 
vagy a fotográfusok kirakatában kerü ltek  közszemlére. Még gyakoribb, hogy 
dagerrotípia alapján rajzolták kő:re a sajtó által igényelt portrékat, ábrákat. 
(„A folyóiratomba lerajzoltatás v é g e tt . . .  a daguerrotyp gép előtt párosán 
ülték le — írja a szerkesztő, Vahot Im re.11) A sztereöképek, később pedig a 
várospanorám ák a szórakoztatás eszközei közé is besorolták a fotográfiát. 
Néhány év múlva az ilyesfajta képhasználat is privatizálódik : a tá j- és épí
tészeti fotóból m egvásárolható „szuvenír” lesz. S nem  sok idő telik el a 
képeslap elterjedéséig . ..

Ami a családi fotóhasználatot illeti, arról vajmi kevés, elszórt adat ta 
lálható  nyom tatásban, s azok többsége is rövid hír vagy olyan klapancia, 
m int amelyik A rany János lapjának, a Koszorúnak az első számában láto tt 
napvilágot: „Nyílt a tükör. Kis Béla csüngött a jó anyán ; / A képész m un
kált, in tett, hogy nézzünk arra m ár.”12

Az első lényeges elméleti m egnyilvánulás a fotóval kapcsolatban a fiatal, 
28 esztendős Henszlmann Imrétől, a m agyar m űvészettörténet úttörő egyé
niségétől származik. Az orvosi tanulm ányok utáni itália i ú tja  hatására a 
régiségek tanulm ányozása felé forduló tudós korai, kissé nehézkes nyelve
zetű, de nagyon összefogott esztétikai tanulm ányában külön fejezetet szen
tel a dagerrotípiának.

Az értelmesebbek a dagerrotípiákat ugyan m űveknek nem  ismerik el, 
de a nagyközönség, mely mű és m ű között különböztetni nem tud, azo
kat nemcsak hogy műveknek elismeri, hanem m ég ezeknek elébe is 
teszi. Ha valaki azt állítaná, hogy a gipszm intákat m űveknek nem is-
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meri el, mégis kénytelenek vagyunk megengedni, m iképp e minták ere
detüktől idom aikban alig különböznek, s így a dagerrotíp iákat is szint
úgy, m int a gipszeket lehetne m űvek terem tésére használni. Erre az a 
felelet: a gipszm inták nem m űvek ugyan, de eredetiüktől még anya
gukra nézve is csak keveset különböznek; azért is mi abban jeles és 
művészeti, ezekben is reprodukálva jeles és művészeti leend; ellenben 
a dagerrotípiákban a term észet vétetvén tárgyul, szolgailag m ajm oltatik, 
mégpedig egészen másféle anyagban. (. . .)
Az egész világon csak kevés em ber van oly éretlen, ki a műtől azt 
kívánná, hogy ez még nagyítóüvegen át is olyan m aradjon, m intha ép, 
tiszta és term észetes szemmel nézhetnék, és valóban Dennerré vagy 
Seybolddá válni egy Rubens, egy Raffaello soha rá  nem ért; m ert a 
valódi m űvész a term észetből csak olyat választ és használ, mi m űvé
szeti céljának és jellem ének tökéletesen megfelel: de egy kémiai eljá
rástól, m ilyen a dagerrotípia, hogy lehet ily értelm es válogatást k íván
ni, midőn mind a napfény, mind pedig a jódolvasztás öntudat nélkül 
m unkálkodván, nem tudhatja , m ire használtatik, valam int a kísérletet 
csak csupa kemizmus és mechanizm usnak tekin tethetik , pedig mecha
nizm usnak művészeti értelm ességet tulajdonítani akarn i mindörökké kép
telenség m arad. Miből világosan kitetszik, hogy legjobban teendünk, ha 
a  dagerrotip-féle kem izm ust a  m űvészettől am ennyire csak lehet, elkü- 
lönözzük.
Látjuk, hogy ezen állításokat a tapasztalás is erősíti, m ert ám bár a 
dagerrotípia a term észetet oly híven utánozza, m int csak fizikai eljá
rásnak lehet: mégis ha élő em berék arcképeit adja elő, oly borzasztó, 
oly eleven nélküli holt lesz az előadás, hogy a nézőre csak kellem etle
nül hathat. Én m ikor az  első dagerrotip arcképet láttam , úgy meg
ijedtem, m int megijedni szoktam, mikor egy befestett és fölruházott 
viaszalak véletlenül szemembe ütközik; és mégis ezen arcképben minden 
megvolt, m it azok kívánnak, kik a  művészet fö ladatának a term észet 
utánzását hiszik; megvolt ezen arcképben az eredetinek minden legki
sebb redője, pórusa, vonása, hajszála: de másrészről a kép (ámbár fia
talem beré volt) negyven vagy ötven esztendővel öregebbnek látszott, 
m int eredetije, ezen an ticipált aggságon kívül valam i holt volt benne, 
mi a nézőt ijeszté; hogy egy szóval az egésznek h a tásá t kimondjam, ez 
igen kellem etlenül m eglepőnek tetszett. Miből világos, hogy a dagerro
típia hasznos találm ány ugyan, de hogy ez soha m űvek helyét el nem 
foglalandja, sőt el sem fogja foglalhatni.13

ítélete elm arasztaló. Nem is lehet más, hisz egyrészt a képkészítés pil
lanatnyi állapota alapján mond végérvényes véleményt, m ásrészt tu lajdon
képpen a „ táb lab író” művészetet, a klasszicizmus m agyar változatát tám ad
ja  a dagerrotípia naturalizm usát bírálva. Már Neustadt Adolf, az ism ert 
szabadelvű k ritikus is ezt te tte  korábban a Pester Tageblatt hasábjain, 
mondván, „a dagerrotípia akárm enny ire  tökéletesedik még, mindörökre csak 
másológép m arad ”.14 Hosszú évekig az egyre növekvő tekintélyű és állás
pontján nem változtató Henszlm ann véleménye m arad a műveltebb körök
ben a fotográfia megítélésében. Vele ért egyet Jókai M ór („A fényképezés 
szép tudom ány, de nem m űvészet”),15 őt visszhangozza V ahot Imre is, aki
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például egy rossz rajzot így bírál: „Nagy technikai szorgalom — egyéb 
semmi; valam int a ( ...)  dagerrotip ( . ..)  szinte csak a m echanikai m esterség 
körébe tartozik”.16

Az 1850-es években terjed  el a „nedves eljárás”, mely túl azon, hogy 
lehetővé teszi a képek többszörözését, szemben az egy példányban készülő 
dagerrotípiával, egyúttal lényegesen m egjavítja a m űterm i m unka feltételeit 
is. Az expozíciós idő, a képek „kinntartásának ideje” jóval rövidebb lesz.

így a hatvanas évtizedre a fotográfia ügye kezd kenyérkérdéssé válni 
a festők számára. A festőművészek megélhetését korábban elsősorban épp 
a portrémegbízások jelentették. Ám ha a közönség a fényképéket term é
szethűségük m iatt a festményék elébe helyezi (s ha még olcsóbban is ju t 
h o zzá . . .), persze, hogy azt párto lja. így számol be erről Barabás Miklós, 
az első festő, aki korábban saját művészetéből meg tudott élni:

Az 1862—63 nagyon rossz évek lévén a mezei gazdákra, ezt a m űvé
szet is megsínylette. Ekkor látván, hogy fényképészeink milyen nagy 
haszonnal űzik e m esterséget, magam is m egpróbáltam  egy fényké
pészeti m űterem  felállítását.17

A fényképészet és a festészet sorsának összekeveredése, tudjuk, m ár 
jóval korábban elkezdődött. A festők közül most van, aki a m undért védi, 
m int a nemzeti nagyságnak számító Székely Bertalan, sárba rángatva a nagy 
ellenfelet, s kijelentve, hogy csak egy kontár megy fotográfusnak. Van, aki 
felszisszen ezen, hisz m indkettőt műveli és becsüli, m int Barabás Miklós. 
Volt olyan művész is, aki felhagyott a festészettel a fényképezés kedvéért, 
m int a népszerű Borsos József; e lépésnek persze nem kism értékben az 
arckép-fotografálás jövedelmezőségébe vetett hit az oka. S volt, aki fény
képeket használt, mikor rajzolt vagy festett, bár ez még csak újságrajzok, 
litográfiák és metszetek esetében volt elfogadott, egyébként szégyenletes do
lognak számított.

Székely B ertalan és Barabás Miklós színvonalas sajtóvitája ritkaságnak 
szám ít a korszakban, igazán sajnálhatjuk, hogy A rany János lapja, a K o
szorú, az első „golyóváltás” u tán  elzárkózott a további eszmecsere elől. Mai 
szemmel természetesen Barabás álláspontja a szimpatikusabb, ak i a festészet 
és a fotó versengése helyett a rra  serkenti kollégáit, hogy ta rtsák  tisztelet
ben mindkét m űfaj sajátszerűségeit. Székely Bertalan pedig, m ikor a na tu 
ralizmus, realizmus és idealizmus stiláris m eghatározását a maga részéről 
bevezetve a realizmus m ellett tö r lándzsát, nem érzékeli sem a fotográfia, 
sem a festészet aktuális tei lenciáit. S elnéz am ellett is, hogy a fotografá- 
lást csupán pillanatnyi technikai nehézségei ta rtják  vissza attól, hogy eleget 
tegyen akár az ő követelm ényrendszerének is.

Beleszól a vitába az ism ert újságíró, lapszerkesztő, grafikus, Maszák 
Hugó is. Maszák Barabás Miklós veje, nem meglepő, hogy apósa vélem é
nyét ismétli meg:

M indkettőnek megvan a m aga köre, a fényképészetnek úgy, m int a te 
remtő művészetnek, egyik a m ásikat háttérbe nem szo ríthatja .18

A korban közkeletű felfogásúikat egy sor idézettel szem léltethetjük, m e
lyek sorra a leginkább közös tém ára, az arcképre vonatkoznak:
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A fényírászat kapcsolatban van a lélek m inden szenvelmeivel. Az érzé
kiség, az érzelm ek  és az értelem  világa, az em beri inderők e három 
nagy góca m ind vehet tőle fontos szolgálatot, hogy csupán az érzelmékre 
szorítkozzam, s ezek közül csak egyet, jelen társadalm unk tengelyét, a 
családiságot em eljem  ki, vajon ez érzelem a fényírászat segélyével nem 
egy új érának  néz-e eléje? A családi arcok tanulm ányozását lehet-e 
képzelni nélküle, s vajon a családi érzelem nek nem éppen lényegét te- 
szi-e végtelen ambíció le és fel. — Simonyi Antal, 1856.19 
Sokan kevés figyelm et fordítanak arra , hogy m agukat mily alakban 
vétessék le, s egészen a művész ízlésére bízzák. Ez nem célszerű, m ert 
a művész nem  ism erheti a leveendő egyéniség véralkatát, sajátságait, 
term észetét. A művésznek a beállításnál egyedüli feladata a külségekre 
vigyázni, azaz hogy fő, kezek, láb és derék úgy legyen igazítva, hogy 
az esztétikával ne ellenkezzenek. A belsőt, a lélek és kedély kinyom atát, 
egészen a leveendő egyénnek kell idom ítani derülten vagy komolyan, 
amint tetszése hozza. Nem hagyhatom  itt megrovás nélkül azon hely
telen elfogultságot, mely szerint sokan éppen nem vétetik le m agukat, 
mivel idősek, vagy arcuk nehéz szenvedések jeleit m utatja. Minden 
kornak m egvan a maga kelleme, s csúf arc a term észetben nincs, kivált, 
ha a szellemivel együtt vesszük figyelembe. Akárhányszor láttunk nem 
szép, s a lélek, a belső kincsek által kellemessé te tt  arcot az életben! 
S hogy m iért ne lehetne fényképen örökíteni ily arcok ism ert kellemét, 
át nem látom . — Veress Ferenc, 1862.20

A fénykép egy esetleges percben kapja le az illető arcképét. Már hogy 
aztán e perc azon jó perc is legyen egyszersmind, mely a jellem általá
nosságát is m agába foglalja, azt rem élni is alig, bizton várni éppen 
nem lehet, s a r ra  nézve a gépet m űködtető fényképész szintoly kevéssé 
tehet valam it, m int a gép elé állíto tt learcképezendő, ki m agát és ál
talános jellem kifejezését többnyire m aga sem ismeri. A fényképész — 
mondom — nem ta lá lha tja  el, m ert am in a festész hetekig dolgozik: 
az arc és a test állásának legösszeillőbb helyzetét, az öltözet szép és 
megfelelő m otívum ait, a hosszabb tanulm ányozás közben mintegy elle
sett különféle jellem vonások és kedélyállapotok m ikénti nyilvánulását, 
azt nem lehet oly szerencsésen egy perc szám ára összeilleszteni, ezt, ha 
föltesszük is a fényképészetben a tehetséget, az idő sem engedi, m ert 
míg a kellékek egyikét helyesen berendezi, a másik azalatt elvész, de a 
gép m űködött, a  kép lenyom ódott, s a nyert arckép csak részben jó, 
m int az m ásképp nem is lehetett, m ert csakis hasonló fáradtság jogosít 
föl hasonló eredm ényekre. Ennyi körülbelől, m iben a fényképelés csak 
az egy kellékre, a lélektanira  nézve nem  felelhet meg a művészi kép
hez kötött igényeknek. — Székely B ertalan, 1863.21.

Hogy a festőm űvész eszményít egy pillanato t az egész életből, igen, 
igen, de aztán  legyen az pillanat az egész arcon, az arcnak — a lélek 
m ozzanatai ezen kom plikált gépének m inden kereke összevágó, és ne 
mutasson m inden arcvonás más jellem et és más indulatot; ha egy rész, 
pl. a száj mosolyog, ne sírjon a szem! Hány ellenkező példát láttam , hol 
a részletekben a kifejezések veszekednek egymással. Ha valódi jellem -
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kifejezés nem is, de egység m inden fényképeit fejben van, ennek alig 
lehet hiányoznia: egy percben az egész arc csak egy jellem ű lehet. He
tekig való tanulm ányozása egy arcnak, m inden percben más arcrész 
festése: millió lélekm ozzanat ezen hosszú idő a latt. Ex m ultis constans 
partibus una machina to ta  rei? — Barabás Miklós, 1863.22

Erre nézve egy jó tanácsot adhatnék, habár ném elyek különösnek és 
lehet túlzónak talá lják  is. Az olyan fényképész, kivel az a term észetes 
hajlam , ösztön, szépérzet s az igazi tap in tat az ízlésben nem m ind járt 
vele született, jól fogja tenni, ha sóik képet néz meg, akárhol ta lá lja  
azokat, legyen az ra jz vagy festm ény, de leginkább hasznára fog válni 
az, mihez term észetesen k itartás és türelem  szükséges, de ha megszokja, 
második szokássá válhatik  benne — t. i. m ikor társaságokban, m elyek
ben jelen lehet, figyel a különféle arcok ezer- meg ezerféle változatos 
kifejezéseire és abban a pillanatban felismert világításokra. Tanulgassa, 
hová fekszik az árnyék az arcban, ha mosolyog, nevet, búsul, sír, ha
ragszik, ásítozik, csodálkozik vagy ak ár m inőképpen előforduló moz
dulataiban kísérje és figyeljen rá. ( . . .)  Ezáltal azután azt is tanu lja  
érezni, hogy mi az, ami valam i kép vagy a rc  kifejezését kellemessé, 
széppé teszi és m iáltal lehet azt fokonként torzítani. Am int el van is
merve, hogy egyetlen jól alkalm azott vonás az ecsettel kellemes kife
jezést idézhet elő a képen és ellenkezőleg, zord képpé csinálhatja, úgy 
egy tapasztalatlan kéz legjobb ak a ra t mellett sem b írja  a képet k íván t 
kifejezésre hozni, nem tud  m agán segíteni. Pedig azt értse a fényké
pész maga, és ne legyen kényszerítve em bereire bízni, m ert gyakran 
érzékenyen m egadhatja az árát. — Rupprecht M ihály, 1882.23

A kör ezzel zárul — m int még jó néhányszor a fo tókultúra irodalm á
ban. Veress Ferenc m int fotográfus, azt hangsúlyozza korai, harm incéves 
korában publikált cikkében, hogy a modellnek kell ism ernie önm agát ahhoz, 
hogy a  portré találhasson. Székely, a festő szerint a modell úgysem ism eri 
önmagát, a „tipikus” m egrajzolására csak a művész képes. Rupprecht pedig, 
egy vidéki fotós m esterem ber, Veress lapjában Székely vélekedését ismétli. 
Lényeg: m indannyian a  képzőművészetre függesztett szemmel ítélnek az 
ábrázolás kérdéseiben. Ahogyan ezt Simonyi találóan megjegyezte:

Ki is lenne méltóbb kezelője a fényirászainak, m in t a tudom ányosan 
képzett festő? A világításők ezerféle nemét s a fény írásra méltó tá rg y a
kat ki tudná illetékesebben m egválasztani, m int a festő m aga?24

„A fényképészet hazánkban második álláspontjára lépett” — írja  Veress 
Ferenc 1862-ben, azaz dagerrotípia helyett negatív/pozitív eljárást alkalm az
nak széles körben. Mire használatos a mind m ozgékonyabbá váló fotográfia 
az ötvenes évektől kezdődően?

Amikor a választ m egadjuk erre  a kérdésre, figyelem be kell vennünk az 
egyetemes fotótörténet tényein kívül Magyarország állapotát is ebben az 
időszakban, az 1848-as szabadságharc leverése után. A vállalkozó szellemű, 
lehetséges m agyarok közül nem  egy emigrációban élt, m int Rosti Pál, aki 
az ötvenes években bejárta  és végigfotózta Közép-Am erikát, m ajd hazatérve 
képeit nyilvánosságra hozta, illetve az eredetieket a  Nemzeti M úzeumnak
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ajándékozta. A hazai iparosok és ú ri am atőrök pedig nem  elsősorban a 
fotografálás m esterségbeli szintjének em elésére törekedtek, nem  esztétikai 
értékeket kértek  számon, hanem  gyakorta heroikus vállalkozásokba fogtak 
a néprajzi fotózás, a portré-, tá j-  és városfényképezés területén.

Vahot Im re 1847-ben még csak mellékesen, próbaképpen visz magával 
egy dagerrotip istát néprajzi g y ű jtő ú tja ira  („Pestről egy ügyes daguerroty- 
pistát, Fajth  opticust vittem  m agam m al, ki számomra a legérdekesebb he- 
’yeket s népviseleteket jó sikerrel vette  föl fényképeiben”).2"’ Orbán Balázs 
báró  kezében viszont m ár m egbízható eszköz a „kam ara” rendszeres feltáró 
m unkája folyam án, midőn a Székelyföldet já rja  a hatvanas évékben. Igen 
m ulatságos olvasni a báró odavetett m ondatait nagy m űvének egyes olda
lain a fényképezés körülm ényeiről, a rró l a sok-sok babonás félelemről, elő
ítéletről, félreértésről, amely a fényképező m asinát körülvette.26 Hallgassunk 
m eg ezek közül a balítételek közül néhányat, ne is O rbán Balázs, hanem a 
jóval később gyűjtő  s még m indig ugyanebbe az ellenállásba ütköző kép
zett folklorista, V ikár Béla beszám olójából:

E bizalm atlanság és gyanú m indenü tt csakham ar fölébredt a nép kö
zött, m ihelyt a fénykép-apparátus és a gyűjtő m űködni kezd. „A zeön 
form ám at ugyan lö nem vöszi sönkisö” — m ondták a jó „csökliek” 
egyre-m ásra, és ebből a kifejezésből indulva ki, m elyen kívül m ást a 
fényképezés fogalm ára nem  ism ernék, nyilván úgy okoskodnak, és az az 
ijesztő képzet tám ad bennük : hogy akinek a form áját leveszik, annak 
nem marad.27

Akárcsak a nagy m űveltségű O rbán Balázs, a technikai haladásról és a 
jövőről ábrándozó, m érnöki és festőm űvészi tanulm ányokat is folytató, lel
kesült, jeles fotográfus, Simonyi A ntal is hazafias érzelm ektől áthatva te
vékenykedett, m ikor a fotográfia ipari gyakorlása m ellett nagy arcképalbu
mok kiadására szánta m agát Deák Ferencről vagy az 1861. évi, törvényte
lenül feloszlatott országgyűlés résztvevőiről. Simonyi tevékenysége más 
szempontból is jelentős szám unkra. M int az 1855-ös párizsi világkiállítást is
m ertető könyvéből kiderült, ő volt az „első magyar, aki a m odern civilizá
ciót, a társadalm at és az em bert a fényképező em ber szemszögéből lá tta”.28

Még a negyvenes évekre nyúlnak vissza a város- és tá j fotózás hazai 
kezdetei. V arsányi János m érnök például m ár Vahot folyóirata, A Magyar 
Föld és Népei szám ára készített felvételeket, az ötvenes években pedig ő 
szállította a dagerrotípia-előképeket a Magyarország és Erdély Képekben  
cím ű kiadvány illusztrálásához.

A hitelesség, a valóság precíz rögzítése további feladatokat is kijelölt a 
fotográfia szám ára. Barabás Miklós m ár többször em lített cikkében utal 
arra , hogy a m űalkotások reprodukálása a hatvanas évekre m ár nem szá
m íto tt ritkaságnak. De egy sokkal korábbi, 1846-ban lezajlott, a m űvé
szettörténet szám ára oly fontos esem ényről is bőségesen állnak rendelkezé
sünkre képek és adatok. Arról az eseményről van szó, am ikor Teleki Blanka 
m egbízta Gola Á dám  fotográfust, hogy örökítse meg Ferenczy István szob
rász m űterm ét, és az ott lá tható  gipszmodelleket — m elyeket a művész a 
rem énytelenül tervezett M átyás k irály  emlékműhöz készített —, m ielőtt 
Ferenczy, a budai Országház utcai m űterm ét feladni kényszerülve, meg
semmisíti azokat.

I
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Egészen az 1880-as évekig nincs sok tudom ásunk arról, hogy mi zajlik 
a m űterm ekben Pest-B udán és sok más városunkban. M iféle szabályok és 
szokások érvényesék abban a kis jelenetben, am ikor a kliens bekopogtatott 
a fotográfus mesterhez, hogy levetesse önm agát? Mi tö rtén ik  azután a ké
pekkel? A privát fotografálási szokásokról csak olyan e le jte tt m ondatokból 
értesülhetünk, m in t amely Tompa M ihály költő 1859-es, A rany Jánoshoz írt 
levelében található: „volt egy fényképész is, ki készült levenni a társasá
got.” Sokat elárulnak azonban a fotóról alkotott képzetékről és felhasználási 
szokásokról, továbbá a m űterm ek üzletm enetéről azok a  technikai eljárások, 
újítások, divatok, amelyék egyre-másra terjednek ebben az időszakban. A 
m egélhetést kereső m esterem berek érdeklődéssel fordulnak az egyszerű 
gyorsfotó eljárások felé, m int a később széles körben közkedveltté váló, vá
sári fotóként ism ert ferrotípia. A Disderi nevéhez fűződő vizitkártya-'készítés 
pedig egy ideig megbízások tömegét szerzi a m űterm éknek. Az egységes 
m éretű fotográfiák azután újabb szokásokat alakítanak ki, terjesztenek el; 
ilyen a családi fotóalbum. Sorra születnek az olyan módszerek, melyek se
gítségével a fotó porcelánra, üvegedényre, kőedényre vihető föl.

A szakirodalom még mindig igen csekély ebben az időszakban, pedig 
Toldy Ferenc javasla tára  még akadém iai pályázatot is h irdetnek a fotós 
szakanyagok szaporítására, gazdagítására. Az iparosok, ha olvasnak egyál
talán, ném et nyelvű könyveket és kiadványokat használnak. Az egyetlen 
közkézen forgó, külföldi szakmunkák a lap ján  készült, ám  m agyar nyelvű 
kézikönyv Tömösváry László gyógyszerésztől származik. A technikai jellegű 
könyvecskét 1863-ban te tte  közzé Pesten, a címe M agyar fényképész. Egy 
vérszegény próbálkozást leszámítva, 1882-ig folyóirata sincs a szakmának 
(pedig Lipcsében 1845-től, Bécsben 1860-tól, Oroszországban 1864-től kez
dődően jelenik meg rendszeresen szaklap!).

Veress Ferenc lapja, az első rendszeresen megjelenő m agyar fotószaklap, á t
m eneti kor gyermeke. A fotográfusi szakma pang, érdektelenség veszi körül, 
ugyanakkor a távolabbra látó elmék észreveszik, hogy a szárazlemez, az 
expozíciós idő újabb lerövidülése és a lemez fényérzékenységének megnöve
kedése, továbbá a nyom datechnika fejlődése újabb és ú jabb  lehetőségekkel 
kecsegtetnék a fotográfusokat. Idehaza a szakma színvonalának m egtartása 
és emelése néhány kimagasló egyéniség, fotós m esterem ber vállán nyugszik: 
az eperjesi Divald Károly, a pesti Klösz György és elsősorban a kolozsvári 
Veress Ferenc tevékenysége pótolhatatlan. Ám ezek a kézműves „békeidők” 
egyham ar véget érnek, küszöbön áll a fotográfia nagy átalakulása, eltömege
sedése: az iparosokat leszám ítva a fotós dolga csak az expozíció, a gomb 
megnyomása lesz a továbbiakban, s nem kell értenie sem m iféle — most 
még oly fontos — fizikához, kémiához, fotótechnológiához, nem  is kell tud 
nia, hogy hogyan is néz ki egy sötétkam ra belülről.

Veress talán a legsokoldalúbb m agyar fotográfus. Kolozsvárott született 
1832-ben, m űterm ét szülővárosában nyito tta meg húszesztendős korában. 
Egyik mestere az a Budai Károly volt, aki idősebb Zeyk Miklós köréhez 
tartozott. Zeykről, erről a különös férfiúról, igen sok legenda kering. Tény 
az, hogy Zeyk sokat kísérletezett a legkülönfélébb irányokban, ám 1849-ben, 
a szabadságharc forgatagában, Nagyenyedről m enekültében az összes feljegy
zése megsemmisült. „Bizonyos, hogy D aguerre találm ányának ezüstlemez
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helyett üveglapra vetését, s arró l pap írra  átvitelét, a m a m ár annyira elter
jed t photographiât előbb fö ltalálta, m int az külföldön ism eretes le tt volna” 
— írják  róla 1874-ben egy megem lékezésben.29 M ondják, hogy a színes fotó
zással is behatóan és eredm ényesen foglalkozott.

Veress Ferenc hű követőjének bizonyult. Technikai eljárások sorát dol
gozta ki vagy jav íto tta  meg, eredm ényesen foglalkozott ő is a színes fo
tográfiával, ám  m unkálkodásaiban anyagi eszközök hiányában idővel el
akadt. Ugyanez az ok szakasztottá meg hét év u tán  a legkitűnőbb m agyar 
fotós szaklap, a Fényképészeti Lapok  folyam át. Veress saját erejéből alapí
to tta  a folyóiratot, nem állt a há tté rb en  semmiféle egylet vagy kör, ő tobo
rozta a szerzőgárdát tanárem berekből és szakfotográfusokból, sokat ír t m a
ga is a lapban, ő intézte a nyom tatást apósa nyom dájában.

A Fényképészeti Lapok cikkei a fotókultúra szinte minden terü le té t 
érin tik ; az írások színvonala és szemlélete a kor színvonalán áll, gyakran 
jelennék meg tárcák, pam flettek  a fotóban rejlő fantasztikus lehetőségek
ről, a fotóhasználat egyes képtelen, új szokásairól (a gyilkosok fotóinak 
árusítása, levélen a címzett neve helyett fotó stb.). A hazai fotográfia sajá
tosságaiból adódó hiánya csupán az, hogy nem közöl kritikákat. A lap 
csekély számú előfizetői, a fotográfus iparosok ugyanis hitelrontásnak ven
nék, az am atőrök viszont — felsőosztálybeliek. A Fényképészeti Lapoknak  
egyébként kezdetben 40 előfizetője akadt, s Veress álm a a háromszázas pél
dányszám  elérése volt. Ami végül is nem csoda, hisz épp a lap 1882-ben 
200-ra teszi az országban tevékenykedő iparosok, 30—40-re az am atőrök 
számát, s elism eri, hogy m inden fotóval foglalkozót a kereskedők ném et 
nyelvű ingyenes prospektusokkal árasztanak el.

Veress lap jában  jelenik m eg a fiatal Sárffy A ladár tan á r önálló, tételes 
fotóesztétikája, melyhez fogható összefoglaló értékezés még a következő 
évtizedekben sem keletkezik a m agyar szakirodalom ban, máshol is kevés. 
Sárffy  így kezdi m unkáját:

Fényképészeti m űérzékről — szorosabb értelem ben véve — azon időtől 
kezdve lehet szó, midőn e m űvészeti iparág arra  a nívóra em elkedett, 
ahol m ár számottevő fényképekben adta életrevalóságának jelét. Am ikor 
m ár a vára tlan  felta lálást követő első siker m ám orító hatásából némileg 
kibontakozva, a csekély számú szakem ber arra  fordíto tta törekvését, 
hogy a tudom ányos búvárkodás és részben ta lán  a véletlen szeszély 
által is kezébe adott becses e ljárást — a hasznos oldalak előtérbe tolása 
m ellett — az esztétika örök szépségű követelm ényeihez is alkalmazza. 
M ihelyst túlestek a felta lálás kábító hatásán, s m ihelyt csillapult Da
guerre kedélye a sokoldalú k itün te tés és a m agasztaló gratulációk elfo
gadása u tán : azonnal hozzálátott találm ánya tökéletesítéséhez, hogy a 
hasznos m ellett kellemest, sőt m agasabb esztétikai szempontból szépet 
is adhasson.30

A lap elsősorban technikai ism ereteket és h íreket közöl kezdőknek és 
gyakorlottaknak. Ám nagy figyelm et fordít a fotográfia m int „iparm űvé
szet” társadalm i m egbecsülésére is. „Régi vágyunk az m ár tek. szerk. úr, 
hogy mi is legyünk egy tá rsu la t tag jai és ne tekintsen bennünket a  nagy 
közönség kóborló cigányoknak vagy házaló zsidóknak.”31 Fölvetődik a fény
képészeti m úzeum  alapításának gondolata, Sárffy szakiskola szükségességét
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hangsúlyozza, Veress pedig a szakma elméletének egyetemi szintű ok tatá
sáért küzd, csekély eredm énnyel (Veress maga 1881-ben egy évig m agánta
nárként oktat a kolozsvári egyetemen).

A Fényképészeti Lapok utáni időszakban elinduló periodikákat új 
korszak szele járja  át. E szakmai tájékoztatók mögött szervezetek állnak, a 
Fényképészeti Közlöny mögött például a Fényképész Ifjak  önképző- és 
Segély Egylete. A felvetett problém ák is ú jak  : a retusálás túltengése a 
közönséget kiszolgáló fotográfiákon, az ízlés kérdése a közönség és a k i
állítások számára készült felvételeken, az am atőr fotózás céljai és feladatai. 
A finom ízlésű, tanult festő, Barabás Miklós annak idején még m egtehette, 
hogy a szakmai silányságért a megrendelőket okólja a fényképészet terü le
tén, e — számára kényszerből űzött — mesterségben, m ondván: „a nagyon 
laikus közönséggel való érintkezés nem nékem való”. Ám ezen új problé
mák, az avittas m űterm i ru tin  listájával ham arosan egy am atőr fotográfus, 
Tóth Béla szolgál, emígyen:

1. Dinam ittal kell felrobbantani a hivatásos fényképészek ősi m űterem 
berendezését; ama bizonyos svájci ház- meg pálm aliget-háttereket, a 
görög oszlopokat, az urnába omló függönyöket, az esztergált korláto
kat, a trónusokat és a tiroli hidacskákat, m ert ez a miliő hazug; vagy 
ha valóság, hát csak a fotográfus-atelier valósága, vagyis olyan hely, 
ahol ember és állat csak akkor időz, m ikor lefényképezik. 2. Nem sza
bad felebarátunkat az objektív előtt ama hagyományos „festői” és me
rev állásokba kényszeríteni. Ez szomorú kényszerűség volt a nedves 
eljárás idejében, m ikor az expozíció eltarto tt jó fél percig is; tehát az 
élőlénynek erre az időre kővé kellett válnia, ha nem  akarta , hogy h ar
minc szeme s ugyanannyi orra, szája legyen. A m ai gyors eljárás az 
eleven em bert rögzítheti a lemezre; tehát nem kell többé kőember. 3. 
Pusztuljon az embergyilkos retus! Embergyilkos azért, m ert a  képből 
kiöli a legfőbbet: az em bert; s ami megmarad, az csak lárva.32

Nemcsak a problémák újak, új a hangnem is, am ely a fényképezés sze
repét értékeli, például az 1885-ös Országos Általános K iállítás vaskos k ata
lógusában. Olyan tekintélyes személyiség, m int Keleti K ároly akadém ikus, 
ekkor m ár minden fenntartásával együtt is bizalommal és megbecsüléssel 
ír a fotográfiáról:

Kevés új m űipari találm ány talált oly ham ar u ta t a közönség úgy
szólván mindennapi fogyasztási körébe, s lett a családoknak m integy 
benső, kedélyvilágát kiegészítő művészetpótlójává, m int a fényképezés. 
De ha a családon belül csakis kedélyi és hiúsági igényeket szolgál, 
viszont könnyed alkalmazása művészeti és tudom ányos igényhez, óriási 
tevékenységi kört nyito tt ez újkori m űipari ágnak. Napról napra ta 
pasztalható fejlődése, a látva oktatás m érhetetlen mezején, mind ke
vésbé nélkülözhető segéddé szerződteti és vegyészet-művészeti procesz- 
szusa, mind gyorsabb eljárás, mely m ár pillanatnyi fölvételt tesz lehe
tővé, mikroszkopikus alakváltozásai a tudom ány számos ágában új meg 
új, eddig homályos kérdések felderítéséhez vezet.33
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JEGYZETEK
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HORIZONT

Hadas Miklós

PÁ R IZS
( N a p l ó r é s z l e t e k  1 9 8 4 — 8 5 - b ő l )  
I. r é s z

Ülök a vonaton, Párizsba utazom. Az útitársam  egy kétm éteres, nagy 
orrú, szószátyár, francia fiatalem ber. 24 éves. Apuka mérnök, vezető állami 
tisztviselő, G rande École-t végzett. A fiatalem ber is mérnök, ő is Grande 
École-t végzett. E rre hallatlanul büszke. Nem mondja ki egyértelm űen, de 
sugárzik belőle: a Grande École-t végzettek magasabb rendű kasztjának 
tag ja  ő is. E légedetten forgatja szájában a rágógumit. Magas szárú, szürke 
csizma van ra jta . G razban já rt a 19 éves osztrák barátnőjénél, ákivel tavaly 
nyáron ism erkedtek meg. Most együtt síeltek, több hetet egymással töltöttek, 
és annyira m egszerette, hogy el (akarja  venni feleségül. Csak azt nem tudja, 
hogy mikor és hol tartsák  meg az eljegyzést. Elsősorban ez foglalkoztatja 
most. Kérdezi is tőlem, hogy nálunk m iféle hagyományai vannak az eljegy
zésnek. Látszik ra jta : ő m indenféleképpen ragaszkodni szeretne a hagyo
mányokhoz. Aztán tovább mesél: képzeljem csak el, m ennyire meglepődött 
a barátnője, am ikor ő nem tudta, ki is az a Mozart meg a Goethe, meg más 
írók (német írók, term észetesen, teszi hozzá huncutul biccentve egyet), akik
nek a neve most hirtelen  nem ju t eszébe. De ne féljek ám, ő jól megvála
szolt neki, ugyanis m egkérdezte a lányt, hogy vajon tudja-e hogy működik 
egy robbanómotor, meg hogyan kell megcsinálni egy vasúti híd tervrajzát. 
Jóízűen nevet. Szép nagy fogai vannak. Természetesen m ondania sem kell, 
folytatja, hogy barátnőjének fogalma sem volt ezékről a dolgokról. Erre 
a francia történelem ről meg Napóleonról kezdte őt kérdezgetni kedvese, és 
ismét sokkolva  kellett tapasztalnia, hogy a fiatalem bernek nemigen van 
fogalma a francia történelem ről. Jó, azért néhány évszámot tud, például 
nekem most ebben a pillanatban meg tud ja mondani, hogy m ikor volt a 
Bastille bevétele, de hát az isten szerelmére, ő nem irodalmi, hanem  tech
nikai tagozatú gim názium ban érettségizett, és ott ilyenekkel nemigen fog
lalkoznak. Ekkor egy kicsit össze is vesztek, hogy vajon a francia vagy az 
osztrák iskolaren<3szer-e a jobb. Ugyanis szerinte az nem jó, ha valaki csak 
19 éves kora u tán  kezd el szakosodni, és három -négy vagy esetleg csak két 
évet foglalkozik a leendő hivatásával, hiszen akkor jóval kevesebbet tud, 
m int például ő, aki ugyebár két évig já r t  a Grande École-ba, de előtte m ár 
öt éven keresztül technikai gim názium ban tanult. És különben is, ha majd 
barátnője a felesége lesz, akkor m egtan íthatja  arra, ki volt Goethe meg 
Mozart. És az sokkal jobb lesz, m intha egy hülye tanár unalm asan magya-
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rázgatna néki, m ert azt úgysem lehet megjegyezni. Nincs igazam? — kérdezi 
végül tőlem, látva, hogy nem különösebben lelkesedem. Nem vitázom vele, 
inkább azt kérdezem, hogy szerinte m it jelent az a gyakorlatban, ha egy 
francia városnak kom m unista polgárm estere van. Telitalálat: nagyon a bö- 
gyiben vannak. Hát képzeljem el, mondja lelkesen, hogy például egy válla
lat olajfinom ítót akar telepíteni az adott városba. Hát ezt csak úgy teheti 
meg, ha befizet a kommunista párt kasszájába egy jó nagy összeget. Szemét 
összeszűkíti, huncutul mosolyog. Na jó, mondom, de hát ezt akárm elyik 
párt m egteheti. Egy pillanatra elbizonytalanodik. Látszik ra jta , hogy erre  
még nem gondolt. Ám ham ar föltalálja m agát: sejtelmes mosolyt ereszt 
meg, aztán csönd. Ö elmondta, amit tud, beavatott engem, cinkosan é rté 
sem re adta, hogyan is állunk ezzel a dologgal. Ha nem hiszem, m agam ra 
vessék. Meg különben is, folytatja, ez a M itterrand jól becsapott m indenkit: 
fű t-fá t ígért, aztán a legtöbb dologból nem lett semmi sem. A nnyit persze 
sikerült elérnie, hogy egy csomó fiatal is rá  szavazott. Neki is volt például 
egy évfolyam társa a Grande École-ban, aki egyébként nagyon jó családból 
származott, úgymond jobboldali családból (a „nagyon jó családot” kétszer 
is elmondja, miközben kis mosoly suhan át az arcán: a büszkeség, a leple
zetlen büszkeség mosolya). Ez a barátja  pedig gondolt egy nagyot, és a szo
cialistákra szavazott, mondván, hogy ezek sem lesznek rosszabbak Giscard- 
éknál. Hát tény, hogy ez egy kissé kialakulatlah, ingadozó, elkényeztetett 
fiú volt, de u tána ő is belátta, hogy le kellett volna vágni az u jjait, am ikor 
ezt tette. Hát ez az igazság. Csak hát az a baj, hogy Giscard is csinált hibákat. 
I tt van például a Bokassza gyém ántjai-ügy. Biztosan én is hallottam  róla. 
Na: ez te tte  be Giscard-nák. Ö biztos abban, ha nincs ez a Bokassza gyé- 
m ántjai-ügy, Giscard 20%-kal többet kap, és lesöpri a baloldalt. Igen, neki 
ez a meggyőződése, mondja még egyszer, nyomatékkai, és most pontosan 
olyan, m int egy politikus. Szónokol. Affektál, finomkodva beszél, elhúzza 
a szavak végét, kihúzza magát, lefegyverzően mosolyog. Én vagyok a nép. 
Bizonyára sokat lehettek, m ert elnéz a fejem fölött, hogy messzire lá thas
son, hogy az egész tömeget átfoghassa egyetlen pillantásával. Imponáló lá t
vány.

Megérkezünk S tuttgartba, ahol beszáll a fülkébe egy harm incas ném et 
pár. A nő kissé szakadt. Szemmel láthatólag veszekedtek. A fiatalem ber 
zseniálisan ráérez, milyen állapotban vannak, s az első pillanattól kezdve 
csak a nővel foglalkozik. Rossz angolságával idétlen vicceket sütöget el, s 
am ikor senki sem röhög, megjegyzi: ez a French-hum or, és hatalm asat ka
cag. Izeg-mozog, riheg-röhög, szörnyen idétlen. De jól csinálja, m ert a nő
nek tetszik. Mosolyog rá, pillantásával simogatja, de a férfi kipenderíti a 
fülkéből: irány a büfékocsi. Feküdjünk le, mondom, m ert fá rad t vagyok. A 
fiatalem ber búcsúzik; nagyon örül neki, hogy m egism erkedtünk, és ennyit 
beszélgettünk, m ert ő sokat tanu lt most, és így sokkal jobb és érdekesebb 
tanulni, m intha egy hülye t a n á r . . .  és így tovább. És reméli, hogy én is 
tanultam  tőle valam it a francia életről, a francia nyelvről és szokásokról. Ö 
m indenesetre nagyon kellemes franciaországi tartózkodást kíván, és reméli, 
hogy ham arosan találok majd m agam nak lakást Párizsban, és kitűnően fo
gom m ajd m agam  érezni e néhány hónap alatt.

*  *  *
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Renault m intabolt a Ohamps-Élysées-n. A város közepén, hatalm as ki
rakatüvegek mögött, óriási tükrök  között lassú táncot já r  a csoda. Ünne
pélyes m egfontoltsággal keringőzik. Az egyik oldalán nyitva vannak ajtajai, 
s ha komótos körét befejezi, p illantásunkkal beléhatolhatunk. Live show. 
H átunk  mögött dörög a város, zenélnék az autók, s mi ott állunk megbabo
názva, tá to tt szájjal, boldogan, egész testün'ket eltölti az érzés, hogy minden 
rendben van a világm indenségben, m inden megy a m aga útján, minden jól 
van úgy, ahogyan terem te te tt, és hogy ism ét fordult egyet a Föld, szépen, 
szabályosan. Aztán szinte észre sem vesszük, hogy az ajtó  — hipp-tiopp — 
k itá ru l előttürik, a k irak a to t m agunk mögött hagyjuk, és mámorosán bo
lyongunk a kitárulkozó testek  között. I tt  vagyunk a szentély-istállóban, vég
re  m egérinthetjük, c irógathatjuk, letaper ö thatjuk  vágyaink négykerekű tá r 
gyát, benyúlhatunk hajla ta iba , altestünket puha ülés-öléhez dörzsölhetjük. S 
ha ez még m indig nem  elég, s ha zsebünkből nem hiányzik a bankó, beül
hetünk  egy békebeli R enault-ba, m agunkhoz in thetjük  a pincért, bódító ita
lokat, egzotikus fa la tokat rendelhetünk, és boldogok lehetünk, m ennyeien 
boldogok, hogy am it szem ünkkel és bőrünkkel csak csökevényesen birtokol
hattunk , azt most a szánkon keresztül visszavonhatatlanul a m agunkévá 
tehetjük. Boldogok lehetünk, igen, hiszen rádöbbenhetünk: isten nem halt 
meg. Vagy ha meg is halt, azóta föltám adt, és beállt hozzánk szolgálónak.

*  *  *

Errefelé szívesen foglalkoznak a nagyvilág nyom orúságával. A kam erák 
elidőznek a bádogvárosokon, a falakról lecsurgó mocskos vízen, a pókhasú 
gyerekeken, a korán elaggott asszonyokon, elhasználódott férfiakon. Képes 
magazinok ontják  a fo tókat a kivégzettek, legyilkoltak, elégettek, lebom bá
zottak hulláiról: Összegabalyodott testek, vértócsák, megszenesedett végta
gok. H áttérben katona látható  (rosszabb esetben jelképesnek szánt katona
bakancs). A fekete testek  fölött szép kék az ég, a napsugár meg-megcsillan 
a  hullákon, arisztokratikussá téve a pusztulást. S m indez végtelenül izgató, 
borzongató. Föl lehet hördülni. E jnye-bejnye, m ondhatja vacsorája közben 
vagy kényelmes moziszékében elterpeszkedve az európai néző.

Szörnyű zavarban vagyok, hiszen én is békésen emésztgetek, elterpesz
kedem, miközben a borzalm akat nézem. S ahogy kilépek a moziból (leteszem 
az újságot), én is azon nyom ban megfeledkezem az afgánokról, haitiaiakról, 
jaivadoriakról. De am íg a fejemben vannak, amíg nem távoznak tőlem, ad
dig sincs eszemben m egbolondulni annyi szörnyűség láttán. Ezzel szemben 
m agyarázgatok, okoskodom, elemezgetek. No nem a jelenséggel magával 
foglalkozom. Szó sincs erről! A jelenség maga csupán ürügy számomra, hogy 
szellemi felsőbbrendűségem et, értelm iségi kívülállásom at, analitikus képes
ségeimet dem onstrálhassam . Mert mi ju t eszembe nekem? Milyen fogalmak
kal operálok? „Töm egkomm unikáció”, „nacionalzim us”, „kollektív tudat
a la tti”, „legitim áció”, „egzotikus”, „szükséglet”, „b ű n tu d at”, „tárgykivetüles 
„ku ltú ra”, ,állam ”, „hegem ónia”, „hétköznapi tu d a t” és így tovább.

Hát így vagyun'k. S most m ondjam  azt, hogy köpni kell? Pár perccel 
ezelőtt még azt gondoltam , hogy ezzel a m ondattal fejezem be. De nem 
teszem. Túl teátrális. Hamis. H allgatni kellene, mélyen, sokáig, nagyon 
szomorúan.
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Ismét új tánc van divatban: a break. Egy olyan tánc, aminek m ár alig 
van köze az én gyerm ekkorom ban vagy az azt megelőző időkben elterjed t 
táncokhoz. Itt már szó sincs a párok re jte tt vagy nyilvánvaló erotikus é rin t
kezéséről, a páros játékról, a testék finom összesimulásáról. De még csak 
párokról sincs szó. Az em ber itt egyedül szerepel, önm agát produkálja.

Vajon hogy jutottunk el eddig?
Emlékszem, a mi kiskam aszkorunkban jelen t meg az a tánc, ahol a 

párok először (először?) nem érin te tték  egym ást: ez volt a twist. De a tw ist
ben még együtt táncolt férfi és nő, nagyon is együtt, hiszen közös volt a 
mozgás, és így csodálatos lehetőség nyílott arra, hogy a párok a szeretkezést 
im itálhassák. Sőt! Különböző pozitúrákra is lehetőség volt! Egyszer a fiú 
lehetett alul, másszor a lány, egyszer jobbra evezhették, egyszer balra. És 
mindeközben olyan instrukciókat lehetett például adni a partnerünknék , 
hogy „most te  gyere rám ”. Aztán jö tt az a tánc, am it shake-nek hívtunk. 
Itt m ár külön-külön táncoltunk, de azért m egvolt a m agunk párja , aki ve
lünk szemben rángatózott, dülöngélt, evezett, m iközben mi is rángatóztunk, 
dülöngéltünk és eveztünk, olykor-olykor sandán oldalra lesve, hogy ki m i
lyen figurát csinál a környéken. És ha olyat v e ttünk  észre, ami m egtetszett, 
akkor igyekeztünk, term észetesen a lehető legspontánabb módon, mi is m eg
valósítani. És persze alig vártu k  a pillanatot, hogy végre egy simulós szám 
következzék, amely alatt aztán próbára tehe tjük  partnerünket: m it enged, 
mit nem. De azért tény, hogy még a shake-ben is rengeteg párzóm ozdulat 
volt. Nászi tánc volt ez is a javából, olykor egészen állati form ában, előem- 
beri em lékeket őrizve. És tulajdonképpen még a bőgésre, azaz a nászi k iál
tásra is megvolt a lehetőség, hiszen a zene olyan hangosan szólt, hogy nyu
godtan együtt üvölthettem  vele én is, ő is, mi is, és boldogok lehettünk, így 
együtt a tömegben, rángva, him i-humizva, tá to tt szájjal. Aztán jö tt a diszkó, 
ami tánc szempontjából nem nagyon különbözött a shake-től, legföljebb 
annyiban, hogy a mozgás valam ivel kötöttebb lett, hiszen a zene m onoto
nabbá vált, hangsúlyozott negyedei kevesebb mozgási szabadságot te ttek  
lehetővé. Azóta pedig a táncban nem sok újdonság történt.

És most íme, itt a break, am iben m ár egy egészen más integráció tö r
ténik, hiszen az elemek elsősorban a sportból szárm aznak: a ta lajtornából, 
a talajon im itált szertornából, valam int az aerobicból stb. A break olyan 
tánc, am it szőnyegen kell ropni, hiszen az em ber többször is lefekszik a 
földre, hátrabukfencet csinál, hanya tt vágja m agát. És itt a szőnyeg nagyon 
lényeges elem: rituális határvonalat jelöl. Kiemeli környezetéből a ra jta  
állót, színpaddá teszi a teret. A breaket művelő em ber szerepel. E táncban 
nem az a lényeg, hogy ketten kapcsolatot létesíthessenek egymással, hanem  
az, hogy egy ember dem onstrálhassa saját képességeit. A különbség óriási. 
Míg a hagyományos táncoknál létezett valam ilyen intim , kétszemélyes kom 
munikáció, addig a breaket táncoló egyes-egyedül áll szemben a  publikum 
mal, és lényegében versenyez. Tevékenysége így kísértetiesen hasonló m ond
juk  a tornászéhoz, műkorcsolyázóéhoz, s m int ilyen, végső soron az előre
ju tást, a szimbolikus tőkefelhalm ozást célozza. A break-táncos nem a m ásik 
neművel, hanem  a m ellette „sportolóval” áll szemben. Pontosabban: váll
vetve küzdenek, hogy a zsűri, esetleg közvetett és késleltetett form ában, 
értékelhesse teljesítm ényüket.

85



Igen ám! Csakhogy, am ennyiben m indezt elfogadjuk, akkor azt is fi
gyelem be kell vennünk, hogy milyen korábban intézm ényesült tevékenység 
helyébe lép az ú jonnan  intézményesülő. És ha tudjuk, hogy a tánc annak 
elő tte  egy párválasztási rituálé többé-kevésbé manifeszt módon áterotizált 
szerves előjátéka volt, mégpedig az intim  nyilvánosság (pontosabban a  nyil
vános intimség) szférájában, akkor észre kell vennünk, hogy jelen esetben 
egy olyan folyam atnak lehetünk szem tanúi, melynek során nem csupán a 
nyilvános szféra intimizálódi'k, hanem  az intim szféra is „nyilvánosodik”. És 
m indebből nem az a leglényegesebb, hogy a bulvárm agazinok, tévéhíradók, 
m agán- és állami rádiók mily módon vájkálnak híres és kevésbé híres ri
portalanyaik  lelkében és m agánéletében, ezáltal igyekezvén fokozni a nyil
vános kommunikáció közvetlenség-értékét. Nem is az, hogy a 18 éven felü
lieknek  játszó színházak így reklám ozzák produkcióikat: „Valéry, Dany és 
M ary mindenféle szégyenérzet nélkül fölfedik előttünk legtitkosabb játé
k a ik a t”. Hiszen jól tud juk , hogy a szexualitás m ár réges-rég kiszabadult 
N yugat-Európában a pu ritán  keresztény erkölcs béklyóiból. Az viszont már 
jóval lényegesebb és érdekesebb, hogy e szekularizációval párhuzam osan 
csökken a szexualitást leplezve léhetővé tévő közvetítő tevékenységek jelen
tősége: nem kellenek m ár a kvázi cserék. Ezt a cserét ma m ár nem kell 
többé-kevésbé re jte tten  előkészíteni és álcázni. Ennélfogva viszont a közvetí
tő  tevékenységek a régi helyett új funkciók betöltésére válnak alkalm as
sá. Ha szabad azt m ondani: a tánc egy két személyre irányuló integratív 
funkció helyett je len  esetben egyetlen személyre irányuló dem onstratív 
funkciót tölthet be. Annál is inkább, m ert a mai nyugati társadalom ban a 
m ár intézm ényesült szférák, „mezők” pozíciói olyannyira telíte ttek , játék- 
szabály- és tétrendszerük  olyannyira m eghatározott, hogy az ú jonnan érke
zőnek (fölnövekvőnek) minim ális esélye van arra, hogy jó tőkeképzési esé
lyekkel szálljon be a fölem elkedésért (és olykor pusztán a fennm aradásért) 
folyó szüntelen harcba. Ezért s truk tu rálisan  valószínűsíthető, hogy (különö
sen az újonnan és alulról jövő) társadalm i cselekvők arra  kényszerülnek, 
hogy olyan új m ezőt hozzanak lé tre  (annak új pozíció-, szabály- és té trend
szerével együtt), am elyben legitim tőkefelhalmozási esélyeik kedvezőbbekké 
válnak.

A breakben a sportos em ber mítosza tárgyiasul. Az örökké mosolygó, 
kiegyensúlyozott, könnyed, kellemes, szellemes, ruganyos, m indig friss, min
dig nett, enyhén  hányaveti, enyhén  rendetlen, icipicit aszim m etrikus (de nem 
m erev, nem kiszám ított, nem m egtervezett), improvizatív, gyors, villogó 
em ber mítosza. A m ikor Gary H art hanya tt vágja m agát repülőgépének ké
nyelmes foteljában, miközben hatalm as ta lpait az előtte lévő asztalkán nyug
tatja , és m egsemmisítő eleganciával mosolyog az objektívbe, a kiöregedett 
párizsi hatvannyolcas ifjak elolvadnak a gyönyörűségtől, m egpillantván 
fényképét a  L iberation-ban. Hiszen am it ő reprezentál, az Párizsban legalább 
annyira  vonzó, m int odaát az Ú jvilágban: a fölszabadult, sportosan könnyed, 
sikeres, hatalommal bíró ember, aki nem  fáradt, nem tö rt meg a m unká
ban. Aki nem m arad  le a versenyben, aki lépést ta rt a legújabb mozgások
kal. Akinek csak úgy villog a sportcipője. Aki a győzők habitusával rendel
kezik.

A m ítoszterm elők  persze óvatosak. A sportos ember m ítoszát úgy igye
keznek létrehozni, hogy ehhez fölhasználják a jól bevált, érzékileg ható
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eszközöket, nem törődve azzal, hogy ezek lényegükkel m ondanak ellent a 
kialakítani szándékozott új mítosznak. Igen tanulságos például, hogy a ke
mény, szívós, k itartó  fizikai edzés milyen kiemelkedő fontosságra tesz szert 
j  Flashdance című filmben. (Ami egyébként nemcsak a fizikai edzés hiánya, 
azaz a sport nélküli, elpuhult, versenyképtelen, tehát vesztésre ítélt életvitel 
ellenében, hanem  a szellemi edzés ellenében is érvényes. Nyilvánvalóan nem 
véletlen ugyanis, hogy a film — akárcsak sok más am erikai film — csupa 
ellenszenves és hülye értelmiségit vonultat fel, és a szellemi tudás m egszer
zését célzó tanfolyam okat fölöslegesként és nevetségesként ábrázolja. De ez 
egy másik kérdés.) Ám a fizikai edzés bem utatása azáltal válik hatásossá, 
hogy a kam era szemével látunk, így a dimenziók megváltoznak, az apró  
részletek irreálisan óriásivá válnak. Az edző leány combját például olyan 
közelről látjuk  hosszú perceken keresztül, hogy a test egészéről szinte meg
feledkezünk, és a látott részletet önm agában érzékeljük. És éppen innen a 
hatás: az izmok mozgása ugyanis így, ahogyan látjuk, nem az edzést, hanem
ha akarjuk, ha nem — a közösülést ju tta tja  eszünkbe. Más szóval: hiába
tudjuk, hogy szigorúan racionális m unkát látunk, az adott m unkát erotikus 
tevékenységként érzékeljük. Így tehát ebben az esetben nem elegendő azt 
mondani, hogy a kínált árut a  szexualitás im aginárius terébe burkolva áru l
ják (noha persze erről is szó van), hanem  föl kell fedezni, hogy a buroknak 
még egyéb funkciója is van: az, hogy elmossa a tánc intim kom m unikáció
jának közvetlenül a másik személyre irányuló érzékisége és a szigorú sport- 
tevékenység alapvető antiérzékisége közötti lényegi különbséget. M indehhez 
természetesen segítségül hívta a leghatásosabb érzéki közvetítő, a zene bor
zongató hatását.

Utószó: nem  tudom, hogy sírjak vagy nevessek, amikor éppen most,
m intha csak az én kedvemért tenné, a legnépszerűbb párizsi szabad rádió
nyálasán behízelgő hangú lemezlovasa imigyen lelkesíti hallgatóit: „ Itt a 
break, éljen a break! Végre egy tánc, ami lehetőséget ad a test szabad 
önkifejezésére! Szóljon hát a b reak!”

No igen: „szabadság”, „szabad önkifejezés”. Kulcsfogalmak ezek erre
felé. De hát ez m ár egy másik fejezet.

* * *

Godard: Keresztneve Carmen. Szellemes, szórakoztató film. És meg
hökkentő is — azok számára, akik nem ismerik a mestert. (Bár nagy kérdés, 
hogy van-e ilyen azok között, ak ik  nézik a film jeit, hiszen ők valószínűleg 
egy elég szűk rétegből jöttek, ahol valam ennyi film jét ismerik.) Az alapötlet 
egy Carm en-parafrázis, a huszadik század vége felé. S m iután ma m ár egé
szen más időket élünk, a — nem létező — „tö rténet” is csupán itt-o tt, ele
meiben emlékeztet az eredetire; ráadásul ezek az elemek is továbbfejlődtek, 
hiszen időközben élték a maguk életét. Ha jól emlékszem, a film ben csak 
egyszer hangzik fel néhány másodpercig egy ism ert motívum Bizet zenéjéből. 
Az is úgy. hogy valaki fütyüli egy caféban, miközben mi egészen m ást lá
tunk. Ez remek. Én mindig is nagyon szerettem  az ilyen bizonytalan, lebegő 
érintkezéseket. Mindig is nagyon szerettem, ha nincs biztos talaj a lábunk 
alatt, és ha ezért mindig újabb és újabb fogódzókat kellett keresni. És ha 
most filmesztéta lennék, formás irom ányt kanyarintanék a bizonytalanul
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érintkező formák esztétikájáról, m egtűzdelve a filmnyelvi újítások ism er
tetésével, majd a rendezőt a m ennybe meneszteném. De hála istennek, nem 
vagyok filmesztéta, így hát nem kell azt éreznem, hogy ki vagyok elégítve. 
Annál is inkább, m ert tényleg nem vagyok kielégítve. Amikor ugyanis a 
film nek vége lesz, valaihogy úgy érzem, hogy becsaptak. A kép- és hangbeli 
elcsúszások, a h irtelen  vágások, az idegen hangok, zörejek, a visszatérő 
motívumok, a Beethovent próbáló vonósnégyes, az időbeli síkváltások unal
m asnak, modorosnak, önismétlőnek, konzervatívnak  tűntek számomra. Za
vartak . Az elidegenítő effektusok — élükön magával a mesterrel, aki ski
zofrén (?). depressziós (?) elmegyógyintézeti ápoltként volt szíves önmagát 
berendezni film jébe, nos ezek az effektusok sokkal inkább bosszantottak, 
m intsem  hogy elgondolkoztattak volna. Különösen akkor, am ikor a benn
fentes nézők a m ester jelenlétekor és egyes (ön)kritikusnak szánt belterjes 
megjegyzése kapcsán jól értesült kacagással gurguláztak. És ekkor rájöttem , 
hogy ki nem állihatom ezt a fajta elit m űvészetet.

Azt hiszem, G odard esetében is az a baj, hogy hagyta magát bele
kényszeríteni az „ú jító ”, a „forradalm i”, az „avantgárd” filmrendező pozí
ciójába. De ez még m indig a kisebb baj. A nagyobb az, hogy ebben benne 
is rekedt. S noha ő meg van győződve arró l, hogy köp a kritikusokra és 
gyűlöli őket, azt m ár nem veszi észre, Ihogy ez a kettő nemigen fér meg egy
m ás mellett. Nem veszi észre, hogy éppen azáltal válik konzervatív avant
gárddá, m ert nem enged, nem változtat, hanem  húsz év eltelte után is a 
valaha forradalm i kifejezőeszközeivel gazdálkodik, gondolván, hogy önmaga 
által terem tett film nyelvéhez köröm szakadtáig ragaszkodnia kell. Ráadásul 
úgy tűnik, hogy az idő is őt igazolja, hiszen az újonnan felnövekedett k riti- 
kusnemzedék(ék) és az ú jabb és újabb hullám ok rendezői kötelességüknek 
érzik, hogy a szám ukra korábban m intául szolgáló, ám a szakma előző nem
zedékei által m egtagadott, el nem ism ert m estert oltalmukba vegyék. „Zász
lónkon Godard!” — indulnak roham ra az ifjak , és mindent elkövetnek an
nak érdekében, hogy tiszteletük hivatalos d íjakban is manifesztálódjék.

*  *  *

Párizs. Megállás nélkül prüszköl, okádja a történéseket, inform ációkat, 
emberéket. H atalm as cső, kémény, csatorna, erő. Az ember kicsi, védtelen, 
kiszolgáltatott. K énytelen alkalmazkodni, átvenni a játékszabályokat. Kény
telen engedelmeskedni a törvényeknek. S ha új szabályok szerint kíván 
szerveződni, sikere csak részleges és törékeny lehet.

Az első időkben nem érted, m iért szeretnek a párizsiak inkább busszal, 
m int metróval utazni. Hiszen odafönn állandóan forgalmi dugó van. egy 
nagyobb téren negyedóra alatt ju thatsz keresztül, zötykölődsz, gyűrődsz. És 
mégis, rövid idő eltelte  u tán  rájössz, mi ennek a különös m ániának az oka: 
ha busszal utazol, fö lü l vagy, körülnézhetsz, emberi léptékkel m érheted ön
magad és környezeted. A m etróban csak egyet tehetsz: befelé fordulsz, ú jsá
godba mélyedsz, igyekszel elbújni, lá th a ta tlan n á  válni. A m etró maga a 
fekete cső, am elybe beleesel, aztán csak rohanhatsz, száguldhatsz, nincs meg
állás. Elementáris erő sodor. A fizikai történések lelki történésekké alakul
nak benned. M inden oldalról hajtanak, ha  akarnál, sem állhatnál meg, száll
hatnál ki. Fölajzott leszel, vágtatsz a föld a la tti folyosókon a többiekkel

8 8



együtt. A szűk tér a r ra  kényszerít, hogy időben pótold lem aradásodat. így 
leszel egy nagy, közös rituálé  részese, igy épül beléd az idő. És am ikor végre 
fölérsz a felszínre, m ár nincs m egállás: rohansz tovább. Kapkodva gyömö
szölöd magadba az ételt, nem rágsz rendesen, nem nézel körül, hirtelenek 
a mozdulataid. A szíved gyorsabb ütem ben ver, lábaidat rázogatod, kezeiddel 
babrálsz: antropológiailag alakulsz át, visszavonhatatlanul.

*  *  *

A gitárosok, hegedűsök, komédiások, énekesek, koldusok, clochard-ok a 
metró racionális testének parazitái. Mégis a hum anizálódást szolgálják, hiszen 
csökkentik a racionális szervezet irracionalitását. Olyan ez, m int am ikor a 
kohászati művek kerítésének tövében kinő a fű. De csak olyan!

Szombat reggel az em ber fölébred, kikászálódik az ágyból, kibám ul az 
ablakon, e ltá tja  a száját, hogy nonécsak, a Cité Universitaire-ben esik a hó! 
Pedig április lenne. Aztán megreggelizik, rendbe szedi magát, tetyevetyél. 
aztán ú jra  kibámul az ablakon: nonécsak, süt a nap! Ennek anny ira  meg
örül, hogy egy percig sem habozik: rohan focizni.

Különös dolog itt ebben a nemzetközi társaságban arabokkal, indiánok
kal, feketékkel, sárgákkal, sárgásbarnákkal és a legváltozatosabb keverékek
kel együtt focizni. Nehéz megszokni, hogy itt a játék  nem gólra megy. 
Bárki, bárm ikor beállhat. Az nem baj, hogy a (nagy) pályán m ár vannak 
vagy huszonöten-harm incan. Ennek a fele korom fekete, azonos testalkatú  és 
teljesen egyforma sárga melegítőt visel, úgyhogy az em ber képtelen m egkü
lönböztetni őket. Természetesen a sárga melegítősök fele velem van, a másik 
fele pedig ellenem. A pálya hatalm as. Kapu (kézilabdakapu) van, kapus 
nincs. Ha valaki éppen a rra  jár, elrúgja a labdát. De a labda a legritkább 
esetben található ott. M iután ugyanis a mérkőző felek nagyobb hányadának 
gőze nincs arról, ki van vele és ki van ellene, jobb híján vagy annak az 
egy-két em bernek passzol folyton, ak it véletlenül azonosítani tud, vagy pe
dig fogja magát, és elindul trinyózni valamerre, am erre a legkevesebben 
vannak. Igen ám! Csakhogy a pályán 25—30 em ber tereferél, tekereg, tri- 
nyózik, így hát mindenhol igen sokan vannak. Ennek következtében pedig 
a labda körül ott terem  még vagy hat-nyolc ember, akik közül aztán az 
egyiknek valahogy sikerül megszereznie azt. Ö is elindul valam erre, s aztán 
ez megy félórákon keresztül. Es m iután bárki bárm ikor beállhat, ebből te r 
mészetesen következik, hogy bárki bárm ikor ki is szállhat anélkül, hogy 
egy kukkot is szólna. És hogy a dolog még kellem esebb legyen: lehetőség 
szerint van még egy társaság, akik ugyanazon a pályán fociznak, csak ke
resztben! Esetleg egykapuzna'k. No m ost ők nincsenek velünk, nem szalad
nak a mi labdánk után, de ha véletlenül mégis odapattan eléjük, akkor te r
mészetesen belerúgnak. Miképpen alkalom adtán mi is belerúgunk az ő lab
dájukba. A játék  tehát hallatlanul szórakoztató. Mindezek után azt m ár 
mondani sem kell, hogy a mi labdánk tulajdonosa velük focizik, az ő lab
dájuk tulajdonosa pedig velünk. Amúgy a légkör igen oldott, nevetgélünk, 
tegeződünk. És ez nagy szó, hiszen a tegeződés máshol, legyen az utca, 
menza vagy akár egyetem, nem szokás. Pedig h á t elvileg diákokról volna 
szó.
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Jam es L. Brooks: Gyöngéd szenvedélyek. Ez az e heti slágerfilm . Het
venhét moziban játsszák egyszerre. A város teli van a hatalm as plakátokkal, 
am elyeken nem m ulasztják el hangsúlyozni, hogy 1984-ben 11 Oscar váro
m ányosa a film. Kedvcsináló cikkek itt-o tt, amelyekből értesülhetünk, hogy 
a nyugat-berlini film fesztiválon óriási szenzációt keltett. Azt persze m ár 
nem  mondják, hogy mivel. M indenesetre a reklám  hatásos. A két elsőrangú 
világsztár (Shirley Mac Laine és Jack Nicholson), valam int a Kram er kontra  
K ram ert rendező Brooks neve sokat nyom a latban. A közönség tódul, a 
nagy  mozikban alig  lehet jegyet kapni, s m ár az előadás kezdete előtt egy 
órával elkezdődik a sorbanállás. Aztán a film ben egy teljes órán keresztül 
nem  történik semmi azonkívül, hogy végigkísérhetjük egy anya és leányá
nak  életét az apa halálától a lány házasságkötéséig, m ajd gyermekei szüle
téséig, hatalm as léptekben, m indent csak jelezve. (Két-három  perc egy-egy 
jelenet, utána sn itt, m ajd öt évvel később vagyunk.) Ezt követően jönnek a 
lelki és szerelmi ügyek. M indenki flörtöl: az ifjú férj, a leány, a mama. Ez 
u tóbbi az űrhajós szomszéddal <(!). (Űrhajós szomszéd: látszólagos demiszti- 
fikálás, hiszen a férfi piás, pocakosodó, csajozó, link — de ha jobban oda
figyelünk, észrevehetjük, hogy ő az am erikai sikerember. Hiszen hatalm as 
luxusban lakik, Porschéje van, könnyed, szellemes, közönséges, szabad — mi 
kell még? Ráadásul o tt van a m últja  is. És Nicholson ebben a szerepkörben 
valóban remek.) Az élet zajlik, nincs benne semmi érdekes. És másfél óra 
m ár eltelt. A jobbak ilyenkor befejezik film jüket. De itt a nagy fordulat 
csak ezután következik: a fiatalasszonyka rákos, és még háromnegyed órán 
keresztül haldoklik. Aztán meghal, halo tti tor, de az élet megy tovább. 
Lehet sírni, meg lehet hatódni. Puff.

Valójában nem  m ondhatom  azt, hogy a film rossz. Nem rossz, hiszen 
nem  dilettáns, nem  ügyetlen. Csak éppen túlságosan ipari term ék jellege 
van. Túlságosan a helyén van benne minden. A nyálas zene, a zöld fű, a 
háttérben  ugrabugráló „tipikus” m ellékszereplők. Pontosan lehet érezni : m in
denki, az utolsó sofőrig egy hosszú válogatás eredm ényeként került be a 
filmbe. És m inden típus pontosan olyan, amilyennek a forgalmazók elkép
zelik. Azaz nem olyan, m int a valóságban. Az am erikai film „balekje” vagy 
„kis tem peram entum os olasza”, vagy „csúnya nője” a korábbi am erikai film 
hasonló típusából m erít. Ezért az em bernek az a benyomása, hogy ugyanazt 
a film et látja éveken keresztül. A fekete dajka ugyanolyan körvér és jósá
gos, m int m áskor, a kis olasz ugyanolyan kopasz, ugyanúgy nevethetünk 
ra jta , a zene ugyanabban a p illanatban szólal meg mindig, a (fő)szereplők 
ugyanúgy meregeti'k szemüket, ugyanúgy borulnak szerelmesük vállára. Mac 
Laine most is ugyanazt a polgári úrhölgyet alakítja, Nicholson is ugyanaz az 
enyhén deviáns figura, m int m áskor. (Hányszor láttam  m ár őt részegen bil
legve, hódítón-bam bán-kedvesen mosolyogni? Hányszor játszotta m ár el ezt 
a típust? Igen, Nicholson az ideális, szalonképes deviáns.) Azt is pontosan 
lehet tudni, hogy a forgatókönyvírók most egy kis hum ort adagolnak, most 
egy kis sirást. Egy kis só, egy kis bors, egy kis cukor. Pontosan úgy, m int a 
H am burger a  Mac Donald’s-ban.

Ugyanakkor figyelem re méltó a film finom értelmiségellenessége. A fia
talasszonyka fé rje  ugyanis ifjú  egyetemi tanár, akit úgy anticipál a mama, 
hogy unalmas, sem m irevaló figura. Ezt követően találkozunk vele először. És 
mivel őt gyakorlatilag nem ism erjük meg, m unkájáról sem tudunk meg
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sem m it, a mama előrejelzése szükségképpen igaznak bizonyul. Legalábbis 
kitörölhetetlenül bogarat ültet a fülünkbe. A nnál is inkább, mivel a  fia ta l
em ber kifejezetten bambaképű, és úgy csalja meg a feleségét, hogy azt az 
asszony nézőpontjából ism erhetjük meg, és így azonosulhatunk a női sors 
tragikum ával. Következésképpen a feleség félrelépését hajlandók vagyunk 
következménynek tekinteni, arról nem  is beszélve, hogy egy gyám oltalan, 
gátlásos, szerencsétlen figurával csalja meg férjét. Azaz: még „jót is tesz”. 
Ki van  ez találva!

Az amerikai szuperprodukció e típusa a m indennapi élet kellem es kö
zegében játszódik. E m indennapi élet alapvetően konszolidált, kellem es, ki
egyensúlyozott. A bonyodalm at m indig  az okozza, h a  valam i rendkívüli ese
m ény történik: szellemek látogatják  a házat, m egjön ET, fölrobban az atom 
reaktor, ledobják az  atombombát, a főhős m egtudja, hogy rákos stb. Az 
események mindig m ennykőcsapásszerűen érkeznek, ellenállni nem lehet. Az 
egyén kiszolgáltatott. E szuperprodukciók vallásos habitust form álnak, m ajd 
ezt veszik célba. A vallásos hit a lap ja  az idegen hatalom tól, az ism eretlentől 
való félelem, mely a m indennapi életvilág biztonságát veszélyezteti. Ügy is 
lehetne fogalmazni, hogy a (túl)racionalizált társadalom , tagja csupán az ir
racionálissal szemben viseltetik vallásos alázattal. Ugyanakkor racionális 
énje végső soron tisztában van azzal, hogy e borzongató irracionalitásnak 
gyakorlatilag nincs szerepe m indennapi életvilágában. Ezért ta lán  szerencsé
sebb úg y  fogalmazni, hogy a szuperprodukció a vallásos irracionalitás desz- 
szertjé t kínálja racionális fogyasztóinak. Hiszen észre kell venni, hogy végső 
soron ez a m indennapi életvilág többszörösen is igazoltatik: a legnagyobb 
sztárok népesítik be, ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy viselkednek, ugyan
azt a  tárgyi ku ltú rá t alkalmazzák, m in t a néző, és a film végén m indig a 
m indennapi erkölcsiség, a m indennapi tevékenységform ák győzedelmesked
nek, ha olykor áldozatok árán is. Itt, ebben a filmben is, a fiatalasszony 
halála u tán  egyértelm űen érzékelteti a rendező a befejező képsorokban, hogy 
az élet visszaáll a megszokott kerékvágásába: új kapcsolatok kialakulásának 
lehetőségei villannak föl. Végül téh á t reménykedőn, noha egy kicsit még 
könnyes szemmel m ehet haza a  néző.

Sum m a sum m árum : az am erikai szuperprodukcióban sohasem m erülnek 
föl ku ltu rális  és struk turális ellentétek  e rendszeren belül. A cselekvést nem 
akadályozzák morális konfliktusok. Ez a ku ltú ra  nem szorong. Nem fo jt el. 
Nem politizál. Nem teh er a m últja. Ezért olyan idegen nekem, az európainak.

*  *  *

A menza. K im eríthetetlen, m egism ételhetetlen.
Á prilis első két h e te  húsvéti szünet az iskolákban. A családok vidékre 

utaznak, m eglátogatják Charlotte n én it és Jean  bácsit, k irándulásokat tesz
nek az Alpokban vagy éppen följönnek Párizsba, hogy végre nyugodtan 
megnézhessék a fővárost. A jobbak persze a Szaharába vagy K ínába u taz
nak. Az idegenek, a befogadottak, az  e ltarto ttak , a nem kívánatosak, az élős- 
diek azonban itt m aradnak Párizsban. Közülük kerülnek ki a menza láto 
gatói. És most, am ikor a város tizenvalahány diákétterm e közül csak egy 
van nyitva két héten át, az egész társaság  ugyanott randevúzik déli tizen
kettő és kettő, valam int délután h a t és nyolc óra között.
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Itt van egérke, beesett pofafeleivel, nagy, hegyes, kiugró orrával, mélyen 
ülő szemeivel és az elm aradhatatlan  kötéssel. A sarokban ül, fölpolcolja 
m agát kenyérrel, és 'kis, 'kapkodó m ozdulatokkal habzsol. Látszik ra jta , hogy 
naponta kétszer eszik. Itt. Soha nem szól senkihez, soha nem néz senkire. 
Ha pillantásunk véletlenül találkozik, elkapja fejét. És ha véletlenül a kö
zelébe kerül az em ber, akkor veheti csak észre, hogy egyfolytában motyog 
m agában. Harmincéves lehet. Alig látszik ra jta , hogy nő. Vagy itt van 
szomorú úr. Valaha dekoratív  jelenség lőhetett. Legalább 185 cm magas, 
húszcentis szakállat visel. Bő szárú m elósnadrág van rajta . Valam ennyi lyuk 
bestoppolva. Hatalm as sárga kezék, hosszúra nyúlt körmökkel, a körmök 
a la tt feketéllő koszcsíkokkal. Mindig a bejára tnál áll, és szól: nincs véletle
nül egy jegye? E ladni? — kérdeztem  egyszer még hajdanán, de abban a 
p illanatban rájöttem , hogy butaságot tettem . Szomorú ú r nem válaszol. Csak 
a szemei alázatosak, szörnyen alázatosak. Negyvenéves lehet. Aztán itt van
nak a langaléta fekete fiúk, akik csak egymással vagy egy szőke nővel haj
landók szóba állni. S ha véletlenül velük szemben ül le az ember, megis
m erheti, milyen egy fekete ember szája belülről. Láthatja, hogyan indul el 
a gyomor felé a jól m egrágott étel, és elcsodálkozhat, milyen fehér a nyel
vük. Vagy itt vannak a ferdeszeműek, akik kicsik, zártak, rendkívül fegyel
mezettek, csöndben esznek. Az em ber érzi, hogy nehezen barátkoznak meg 
a késsel és a villával. Túl kegyetlen dolog ez nekik. Sohasem kezdeményez
nek, de ha az em ber hozzájuk szól, m indig mosolyognak, és rendkívül ba
rátságosak. Vagy az arabok . Ök nagy csapatokban járnak. S ha egyedül ülök 
egy négyszemélyes asztalnál, ők habozás nélkül odatelepednek öten. Nincse
nek a térrel kapcsolatban európai igényeik. Szeretik a testmeleget, az erős 
színeket, szagokat, hangokat. Szeretnek egyszerre beszélni. S ha m ár odate
lepedtek az asztalhoz, észre sem veszik, hogy valaki m ár ott ült. A k isajátí
tás autom atikusan m egtörténik. De ha fölhívom m agam ra a figyelm et (pél
dául jó étvágyat kívánok nekik), akkor h irtelen  megváltoznak: elhalmoznak 
a  helyzet által lehetővé te tt valam ennyi kedvességgel. Vizet töltenek, érdek
lődnek, és rendkívül barátságosan búcsúznák, am ikor elválunk. Legközelebb 
aztán m ár nem ism ernek meg. Az indiaiak fenségesek. Nyugalom, kiegyen
súlyozottság, szeretet árad belőlük, valam int a másik lény nyílt, föltétel 
nélküli tisztelete. Érzem, micsoda jelentősége van egy indiai számára, ha 
kezet fog valakivel. Átéli a pillanat súlyát. Aztán itt vannak a lengyelek. 
Ök mindig párosával járnak. Tornász és Grazsina, Andrzej és Urszula. És 
Urszula beszél, beszél, beszél. Röpködnék a számok: „osemgyisont” frank 
meg „srigyiscsi”, „dvagyiscsa pines” frank  és így tovább. Sohasem állom 
meg, mosolyognom kell. S miközben így mosolygok magamban, Tornász el
kapja a pillantásom at, ö  sem figyel U rszulára. Szórakozott. Talán valahol 
Lublin külvárosában jár, vagy M arekkal csatangolnak a M azuri-vidéken. És 
néz rám, m intha m ár találkoztunk volna. Látom ra jta , megsejt valam it. Lá
tom rajta , tudja, hogy én is onnan vagyok. És lehet, hogy hajdanán egy 
szobában alud tunk  Gdanskban. És lehet, hogy m indkettőnknek Anna Wa- 
lentinowicz já r  a fejében, akit úgy ítélték halálra, hogy nem engedték ke
zeltetni rákját. De az is lehet, hogy Zbyszek Namyslovsky já r az ő fejében 
is, am int Tornász S tankoval nagyot fúj hajnali három  felé a Kickiego utcai 
kollégium klubjában . . .
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De a lényeg, am iért at egészet elkezdtem, egy apróság. Pontosabban 
kettő. Mindkettő tegnap történt, az egyetlen nyitva tartó  menzán, a G rand 
Palais-ban. (Hát hol legyen Róbert bácsi konyhája, ha nem ebben a csicsa 
palotában, és annak is a hátsó alagsorában? Tekinthető mindez jelképesnek 
is. Régen biztosan itt  vitték .ki a szemetet.) Tehát tegnap, a pincébe vezető 
lépcső mellett, ott állt egy sovány, szakadt fiú micisapkában, ballonkabát
ban, és így szólt hozzám: — Tudsz adni nekem  egy jegyet? — Már hogy 
venni akarsz? — kérdeztem. (Különös, hogy ebben a  helyzetben mindig 
tegeződünk.) — Nem, adjál nekem  egy jegyet — mondja határozottan, és 
felém fordítja tenyerét. — Pénzem nincs, de ezt neked tudom  adni — mond
ja, és valami icipici, fényes briliánsutánzatú  követ m utat. — Mit csináljak 
ezzel? — kérdezem, és zavarban vagyok. Habozok. Ezt pontosan megérzi, és 
szól: — Kell, hogy egyek. — Elszántan néz rám. Ez döntő érv. Valóban, 
hát nem  halhat éhen. Nyúlék a zsebembe, leszakítok egyet a carnet-m ból, 
és k irály i mozdulattal átnyújtom  neki. Rá se nézek. Mozdulatom pontosan 
olyan, m int amikor elhaladtunkban odapottyantunk néhány garast a koldus 
kalapjába. — És a kő? — ta rtja  elém tenyerét, de szemében enyhe könyör
gés: ne vegyem el. M egrántom a  vállam, félrefordulok, és indulok lefelé 
a lépcsőn. Nem nézek hátra. Szörnyen szégyellem magam.

K ét perccel később. Már bent állok a sorban, am ikor odajön hozzám 
egy hasonlóan szakadt, alacsony ember, és megkérdezi, hogy van-e eladó 
jegyem. A kezében szorongatja a nyolc frankot. Letépek egy jegyet, oda
adom neki. Á tnyújtja a pénzt: két kétfrankost, négy egyfran'kost. Ahogy a 
kezem be veszem, érzem, hogy a pénz meleg. Vajon mióta szorongatja a 
kezében? Vajon hány em bert kérdezett meg előttem ? (ö  még azok közé ta r 
tozik, akik igyekeznek egyenesen ta rtan i m agukat, és úgy tenni, m intha 
teljes joggal lennének itt. S noha közelebb van a negyvenhez, m int a h a r
mincöthöz, azzal is igyekszik egyenrangúnak föltüntetni magát, hogy nem 
bújik  el, hanem — betartva az íra tlan  szabályt — bepofátlankodiik mögém 
a sorba.) Ahogy a pulthoz érünk, a jegyszedő kisasszony rám  mosolyog. 
(Fene tudja, hogy mi ü tö tt belé. Ilyen nemigen fordul elő itt.) Visszamosoly- 
gok. Elveszi a jegyemet, m ajd száraz hangon így szól a mögöttem jövő sze
rencsétlenhez: — Monsieur, van diákigazolványa? — Puff!!

A monsieur izzad, m ajd bólint, hogy persze, persze, és remegő kézzel 
elkezd keresgélni a tárcájában. Keresgél, keresgél, m ajd kiböki: nahát, 
véletlenül otthon felejtettem . A kisasszony diadalm asan néz körül. Keresi 
az egyetértő  pillantásokat. Várja, hogy lesújtson a népharag. De van nekem 
igazolványom, tényleg — erőlködik a p illanatnyi szünetben a monsieur. A 
kisasszony megsemmisítő pillantással néz rá. Egy kicsit kivár, m ajd a ke
zével int, mint egy közlekedési rendőr: na, sipirc, most u to ljára  még za- 
bálhatsz itt, de ha még egyszer m eglátlak, nem  lesz jó vége. A m onsieur le
ha jto tt fejjel jön utánam . Nézem. Szeretnék egy biztató, cinkos pillantást 
vetni rá  (meg persze m agam at is m egnyugtatni). Érzi, hogy nézem. Nem 
néz vissza. Fél. Nem viselné el az  újabb m egaláztatást.

*  *  *

Vacsora Isabelle-nél. Isabelle most jö tt haza Nigerből, ahová a tavaszi 
szünetben három hétre  elment, hogy egy kis sivatagi körutazáson vegyen
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részt — így hát van m iről mesélnie. Kérdeznem is alig kell, m agától is 
lelkesen hozza elő a  hom okban ta lá lt több ezer éves állatcsont-kövületeket, 
köveket és négy befőttesüvegnyi különböző helyről származó szaharai ho
mokot, am ely négy üveg im m ár a könyvespolc dísze S artre  fölött és a Hi- 
gelin-plakát m ellett. K ét barátnő je is megérkezik. Akárcsak Isabelle, 25—30 
év közöttiek. C laire nagyon főkete, kicsit vastag, lassú, fásult terem tés. 
Carm en éppen az ellentéte: ő is nagyon fekete, de kicsi, csupa ideg, vibráló 
kezek, gyors, kapkodó beszéd, nagy hahoták, hegyes orr. M indketten irodá
ban dolgoznak, három  év közgazdasági jellegű főiskola után.

B efut Isabelle öccse is. Langaléta, fekete, mosolygós, kiegyensúlyozott 
fiú. Repülőtervező m érnök. Isabelle — aki egyébként kétdiplomás (közgaz
dász—demográfus), m agas beosztásban dolgozó állam i hivatalnok — fülem 
be súgja: az öccse zseni. Éppen most készíti a doktoriját, am elyben egy új 
típusú helikoptert dolgoz ki. Á, m agyar vagyok, vidul föl a fiatalem ber: 
m ár já r t  egyszer M agyarországon, m ondja, hat hétig, valahol a  szovjet h atár 
m ellett egy egyetemi városban. Na, hogy is h ív ták? Nézzünk oda, nem 
emlékszem a nevére, m ár m ajdnem  két éve v o l t . . .  Debrecen, kegyelmezek 
meg neki, s ezen ism ét földerül: Debrecen, igen, mondja különös akcen
tussal. Nahát, ő nagyon m eglepődött, m élyen impresszionálva volt, m ert hát 
egyáltalán nem így képzelte el K elet-Európát. Claire nem engedi k ibonta
kozni: én úgy gondolom, m ondja szavait az öccsnek intézve, hogy M agyar- 
ország, Románia meg ezek az országok mind olyanok, m int a Szovjetunió. 
Ezt nem ellenvetésként, hanem  inkább csevegő megjegyzésként mondja. Az 
öccs nem  válaszol, inkább falatozni kezd, én pedig m ár régen leszoktam 
arról, hogy ebben a helyzetben vitatkozni kezdjek velük, hiszen tisztában 
vagyok azzal, hogy a tém a m élyen nem  érdekli őket. Ám mivel kezdem igen 
rosszul érezni m agam  a társaságban, úgy döntök, magamhoz ragadom  a 
kezdeményezést: előhozakodók a szabad rádiókkal, amelyek jelenleg legjob
ban érdekelnek. Tíz percig rá is harapnak , de aztán úgy gondolják, van 
érdekesebb tém a is. U nalm uknak imigyen adnak hangot: na, most váltsunk 
tém át, szól az öccs, aki im m ár jó llakott, és m inden átm enet nélkül elkezd 
arról mesélni, hol síelt az elm últ hónapban. M indenki rettentően unja (a 
két lánnyal és velem először találkozik), - de ő kitűnően szórakozik, mig be 
nem fejezi. Aztán ism ét falatozni kezd. Csönd. És Magyarországon léhet síel
ni? — kérdezi Carm en. Ezen őszintén m eghatódom : érdeklődik. Három  és fél 
óra elteltével fö ltette nekem  első kérdését. És m ilyen fontos, lényegbevágó 
kérdést! önkén telenü l k itö r belőlem a nevetés, am iben lehet valam i provo
katív, m ert Carm en szemmel látható lag  m egsértődik. Tüskés lesz, és a hát
ralévő időben nem hogy nem szól, de szinte alig néz rám. Az öccs ismét 
kiüríti tán y érjá t (Isabelle áhítatos p illantásától kísérve), majd rákezdi: kép
zeljük el, a m últ héten  X szigeten nyaralt. Fantasztikus idő volt, és re ttentő  
jól érezték m agúkat. X szigeten? — kapja föl a fejét Claire. Hát ez fantasz
tikus! Tíz éve én is odajárok, k iált föl, m intha kicserélték volna. És nevet, 
mesél. E lérkeztünk a lényeghez: ő is üdül, az öccs is üdül. Boldogan, egy
más szavába vágva cserélik ki tapasz talataikat: a móló, a hajó, a resto, a 
híd, a  domb, a főutca, a park. ö t  perc, tíz perc, tizenöt perc. Carm en és 
Isabelle jólnevelten unatkozik. Én nem  bírom  tovább. Még sok olvasnivalóm 
van holnapra, mondom, és lelépek.

Fél tizenkettő  van.
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Nem mondhatnám, hogy különösebben zavarna most m ár, hogy estéket 
tudok úgy eltölteni az ilyen társaságban, hogy semmiről sem beszélgetünk, 
hogy az égvilágon semmi közünk sincs egymáshoz. Inkább szórakozom. Cso
dálom ezeket az embereket, m int a zsiráfot az állatkertben. Most m ár egyál
talán  nem lepődöm meg, hogy én és m indaz, amit én képviselek kelet-euró
paiként, nem izgatja őket. De hogy egymás számára se legyen semmi mon
danivalójuk! És ihogy szinte semmikor ne legyen!

Hiszen amikor Isabelle más barátaival megyünk el színházba, akkor is 
ugyanez ismétlődik meg: am ikor — az egyébként kitűnő — előadás u tán  
beülünk egy étterem be, az előadásról egy árva szó sem esik, hanem  előbb 
Isabelle előadása következik a sivatagról, a bororókról, a homok nyugalm á
ról, a szép toaregekről, m ajd a baráti házaspár történetei az ő nigeri, kongói 
utazásukról, a  férfi terveiről, m iszerint a közeljövőben Csádba fog utazni 
(Most Csádba? — kérdezi borzongva Isabelle. — Hát most az izgalmas — fe
leli a másik, és önelégülten néz körül.).

Aztán fizetünk, m indenki külön-külön. (Azt persze elfelejtik m egkér
dezni tőlem, hogy vállalhatom -e az ő fogyasztási színvonaluknak megfelelő 
étterm et. Ez eszükbe sem ju t term észetesen, hiszen ha eszükbe ju tna , meg
hívnának. Számukra ugyanis m agától értetődő, hogy a 110 frankos Lindsay 
Kemp Company után  olyan étterem be m együnk, ahol a sa látáért 50 frankot 
kell fizetni. Annyi pénzt, am ennyiért én egy hétig ebédelek. M iként az is a 
legtermészetesebb szám ukra, hogy a színház után be kell ülni valahová. A 
két fogyasztás ugyanis autom atikusan összetartozik.)

Vajon mi lehet fontos ezeknek az em bereknek? Többször eltűnődtem , 
m ilyen is voltaképp ez a francia cadre, am elyik fönntartja a rendszert. Hi
szen igen valószínű, hogy rendelkeznek a m unkájuk elvégzéséhez szükséges 
bürokratikus szakszerűséggel. De ezen kívül? Hiszen teljesen egyértelm ű: 
érintkezéseik csupán arra  szolgálnak, hogy kölcsönösen biztosítsák egymást 
arról, hogy nem kell részt venniük a racionális önreprodukcióban. Ponto
sabban : ezek az érintkezések azt h ivato ttak  (talán nem is tudatosan) de
m onstrálni, hogy az adott csoporthoz tartozók kellő tőkét halm oztak fel 
ahhoz, hogy a racionális életvitel és az idő racionális kezelésének követel
m énye alól kivonhassák m agukat. Beszélgetéseik ugyanis kivétel nélkül a 
szabad idő kellemes eltöltéséhez kapcsolódtak, és a m unka vagy életük 
konfliktushelyzetei még csak véletlenül sem kerültek szóba. M indezt ta lán  
úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ezeknek az embereknek a habitusa 
két egymástól eltérő racionalitás szerint szerveződik, mégpedig egyrészt szak- 
tevékenységük, m ásrészt életvitelük racionalitása szerint. így az elsőt bürok
ratikus vagy szakmai racionalitásnak, a m ásodikat pedig a kellemesség ra
cionalitásának lehetne nevezni. És m iután valószínűsíthető, hogy annál do- 
m inánsabb helyzetű egy társadalm i csoport, minél nagyobb szerepet kap 
élettevékenységeiben ez az utóbbi fa jta  racionalitás, az ilyen érintkezéseket 
intézm ényesült státusemelő, státuserősítő beszélgetéseknek lehet tekinteni. 
Azt persze mondani sem kell, hogy szerintem  a mai Franciaországban a 
kellemesség racionalitásának kisugárzó ereje igen nagy. A volt hatvannyol
casok számára is.
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A KULTÚRA ÉS A J Ö V Ő *
( R é s z le t  a z  U N E S C O  II. k ö z é p t á v ú  t e r v é b ő l )

A PROBLÉMÁK ELEMZÉSE

A kultú ra univerzális egysége paradox módon a tartalm aknak és a fogal
m aknak a végtelen sokféleségét m utatja. Minden ku ltú ra más, a többitől eltérő 
belső jellegzetességeket alakít ki. és nagyon egyedivé válik. Ugyanakkor m in
den ku ltú ra  korlátozott számú princípium ra, a viszonyrendszerek, egymással 
kölcsönös kapcsolatban álló formák, esztétikai és erkölcsi értékek szűk körére 
épül.

A ku ltú ra egysége és univerzalitása lényegéből fakad: abban az aktusban 
keresendő, am elynek révén az em ber mint biológiai egység elkülöníti m agát 
természeti környezetétől, hogy ahhoz jobban alkalmazkodhasson. Az em bernek 
nincs szüksége mesterséges univerzális nyelvre ahhoz, hogy a kultúrák közötti 
párbeszédet megvalósítsa. M aguk a nyelvek a szimbolikus vagy valóságos cse
rék, a szabadságra, az egyenlőségre, igazságra és testvériségre való törekvés té
nyei jelzik azt az egységet, amelyben az em berek m indenütt felismerni kezdik 
közös em beri lényüket.

A kultúra az egyedi megnyilvánulások változatosságában sokrétű és p lu ra
lisztikus. A kulturális személyiség sajátosan jellemző minden egyes társada
lomra és közösségre, s ez teszi képessé m indegyiküket, hogy felismerje és m eg
valósítsa em beri potenciálját a maga sajátos kulturális ú tján  haladva.

Ez fe ltá rja  a kulturális indentitás jelentőségét. Valamennyi ku ltúrának  ez 
az élő m agja és mozgatóereje, az emberi körülm ények végtelenül sokféle for
m ájának kifejeződése. A kulturális identitás „objetív személyiség*’ is, amelyet 
a szokások, hitek, mítoszok, a nyelv vagy a nyelvek, a szóbeli hagyományok, 
az irodalmi és művészeti alkotás jellemez, s am ely olykor diffúzzá is válhat, 
különösen a történelm i körülm ények következtében. S a kulturális identitás 
ugyanakkor egy szubjektív identitás is, az a valóságosan átélt érzés, hogy az 
ember beletartozik abba a kultúrába, hogy az adott kultúra bármely más kul
túránál megfelelőbb az önkifejezésre és önfejlődésre.

Az ,,objektív  személyiséget” illetően az identitás kialakítja és explicitté 
teszi azt az eszmét, mely szerint valamennyi ku ltúrának  van „méltósága és ér-

’ E válogatást a Művelődéskutató Intézet Párbeszéd a kultúráról és a dem okrá
ciáról (1984) c. kiadványából vettük át.
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téke, amelyet tisztelnünk kell és meg kell őriznünk’-. (Az 1966-os Nemzetközi 
Kulturális Együttműködés Alapelveinek Deklarációja.) A sok és változatos iden
titás megőrzése és erősítése olyan objektív követelmény, amely az em beri sok
féleségből ered. Az igaz, hogy jelenleg a globálissá válás folyam atát é ljük át, 
amely az életmódok és bizonyos kulturális kifejezési form ák állandóan fokozó
dó uniform itása felé halad. Ám a világot még m indig a népek és a ku ltú rák  
mélyreható sokfélesége jellemzi. Továbbmenve, egy olyan társadalom, amely vál
tozatlan volt szerte a világon, esetleg rugalm atlanná, megcsontosodottá, fejlő
désre képtelenné válik, és ez a kulturális területre is vonatkozik. Ténylegesen 
a kultúrák sokfélesége az em ber számára ugyanolyan szükséglet, m int a növé
nyek és az állatfajok megőrzése az élet számára. A sokféleség alapvető az 
emberiség alkalmazkodásához, haladásához és talán még a fennm aradásához is.

Ezen túlmenően, az indentitás élménye hajtóerő az emberi közösségek szá
mára, és összetartást eredményez. Az identitás, individualitás pusztulása lelkesí
tette a gyarm ati uralom alól felszabadult népek küzdelm eit — ugyanúgy, ahogy 
a 19. században az európai népek törekvései érezhetőekké váltak a birodalm ak
kal szemben —, ezután pedig olyan erővé vált, am ely ellenáll a  globalizálás 
kiegyenlítő tendenciáinak, miközben ösztönzi a közösségek erőforrásainak moz
gósítását, és fenntartja a fejlődés hajtóerejét.

Az egész világra kiterjedő sokféleség egyik tényezőjeként a kulturális iden
titást úgy kell értelmeznünk, mint a más ku ltúrák felé való nyitást. A m ennyi
ben a kulturális identitás csupán azzal a csoporttal kapcsolatban létezne, am ely
ben megtestesül, akkor önmaga ellátását, hanyatlást vagy összeomlást előidéző 
zárt rendszert jelentene. Éppen a különböző ku ltú rák  összetalálkozása az, ami 
minden egyes társadalom kulturális személyiségének megalapozását és folya
matos fenntartását biztosítja, mégpedig a külvilággal való szüntelen cserék 
eredeti és örökké megújuló szintézise révén. A ku ltú rák  olyanok, m int a nyel
vek, ahol a jelentés a szavak találkozásakor születik. A kultúrák találkozása
kor bontakozik ki és erősödik meg egyedi mivoltuk. Épp a köztük lévő kü
lönbség terem ti meg a kölcsönös együttműködés és egymás m egterm ékenyíté
sének lehetőségét.

Hasonlóképpen nem lehet a kulturális identitást úgy leegyszerűsítenünk 
vagy olyan mereven meghatároznunk, hogy leszűkítjük néhány specifikus, vál
tozatlan jegyre, egyfajta kollektív szuperegóra, m intha az a nép „géniusza” 
vagy „szelleme” lenne. Ez a társadalom identitásának a megcsonkítása lenne, 
hiszen a társadalom  identitása — akárcsak az egyéné — mindig egy sokoldalú 
alakzat. A kulturális identitás csak akkor lehet gyümölcsöző és igazi, ha a ré
szeivé vált belső sokféleségek fenntartásából ered, a kapcsolatok, a különbsé
gek, a szokások és életstílusok, az önkifejezés és önkiteljesítés sok és változa
tos form ájának harmonikus közösségében. A kulturális identitás szerves sajátos
ságát jelentő pluralizmus szükségletét ma ismét erősen hangsúlyozzák, most, 
amikor olyan sok iparilag fejlett vagy fejlődő országban a regionális és etnikai, 
vallási és nyelvi kisebbségek, valamint a vendégmunkások, menekültek és szám- 
űzöttek oly sokféle közössége követeli a jogot, hogy életük sok és változatos 
gyökerű saját identitásukat fejezhesse ki.

Ez alakítja ki azt a kölcsönös strukturális kiegészítést, amely összekapcsol
ja  a kultúrák közötti párbeszédet (beleértve az egy országon belül lezajlót is) 
a társadalom kulturális személyiségének erősítésével. A világ népei számára 
egyúttal meghatározza a gondolkodás és a cselekvés két fő irányvonalát is.
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Ezek egyike az, hogy regionális, régiókon belüli és országos szintű kultúra-ku
tatás és -tanulm ányozás révén növeljék annak felismerését, hogy a kulturális 
identitás a hajtóereje mind az egyéni önkiteljesedésnek, mind a nemzetek d i
nam ikus fejlődésének. A másik fő cselekvési irány  az, hogy világítsák meg a 
ku ltú rák  közötti in terakciót irányító mechanizm usokat és folyam atokat, alakít
sanak ki egymást kölcsönösen gazdagító kapcsolatokat, amelyek során m ind
egyik szabadon kölcsönöz a másiktól és építi be mindazt saját tapasztalataiba 
és ismereteibe, am i további életképességéhez hozzájárulhat.

E két meggondolás közül az elsőt, a kulturális identitás hangsúlyozását te 
kintve, különös figyelm et kell szentelnünk m ind a helyi, mind pedig a régió- 
szerte használt nyelvek tám ogatásának. Az önmegvalósítás elsősorban azt je 
lenti, hogy az em ber a saját nyelvén fejezi ki magát, amely egyszerre eszköze 
a kulturális kifejezésnek és alapvető közege m indenfajta kom munikációnak. 
Ennek ellenére a nyelvek sokasága, amely bizonyos területeken nagyon is nyil
vánvaló. olykor az új nemzetek építésének egyik akadályát is jelentheti. A kér
dés olyan komplex és olyannyira alapvető, hogy gyakran számos alternatíva 
közül kell választanunk, melyek mindegyike bizonyos hátrányokat is jelent, ak á r 
azt az utat választjuk, hogy a gyarm ati m últ nyelveit állandósítjuk, akár a he
lyi nyelvek közül em eljük ki egyiket vagy m ásikat a széles körben használatos 
nyelv státuszára, ak ár pedig a többnyelvűséget erősítjük s így tovább. Ezek
nek a nyelvi problém áknak technikai vonatkozásuk is van, m int például az a 
szükségesség, hogy kialakítsuk a nyelvek írásrendszerét, m ert számos nyelvnek 
még nincs, vagy pedig az, hogy a vezető nyelvbe integráljuk azokat a fogalma
kat és azt a szókészletet, amelyekre az intézm ények vagy a tudom ány és tech
nológia miatt van szükségük.

A nemzeti és regionális kultúrák tám ogatása egyúttal az intellektuális és 
művészi értékek terjesztésére te tt energikus erőfeszítéseket is kíván. Eme é rté 
kek kettős funkciója — a belső és a külső — megfelel annak a két nézetnek, 
ahogyan a kulturális identitást szemléljük. Belsőleg a kulturális identitás a be
lülről fakadó különbözőség tudatosítását segíti elő, külsőleg viszont hozzájárul 
a kultúrák ismeretéhez, értékeléséhez és azok kölcsönös gazdagodásához. A rep 
rezentáns művek terjesztése azonban nagym értékben a fordítás függvénye, 
amely még nem fejlődött ki eléggé, és sokféle korlátba, hiányba ütközik, m e
lyek néhánya a könyvek általános problém áival kapcsolatos. Ezek a problé
m ák különös figyelm et érdemelnek, mivel a müvek, különösképpen a szűk 
körben használatos nyelveken írott könyvek fordítása és terjesztése kétség
kívül segíthet szétoszlatni a mélyen gyökerező félreértéseket, és előmozdíthat
ja a valóságos in terkulturális párbeszédet. Nem csak a nyom tatott formában 
publikált anyagokról van itt szó. Az audiovizuális segédeszközök használata 
ma m ár a m inden rem ényt felülmúló sokszorozó hatások elérésének gyors, új 
m ódjaként vert gyökeret. Ezen eszközök használata feltételezi a merész m eg
oldások keresését, amelyek igen sokfélék az egyes kultúrák értékeitől függő
en. Ily módon a m űvek adaptálása a tömegkommunikációs eszközök által a 
nagyközönségnek szóló közvetítésre az egyik megoldás a ku ltú rák  közötti csere 
átfogó politikájában.

Egy mind kevésbé széttagolt világban, ahol a különböző k u ltú rák  kapcso
latai nagym értékben megnőttek, az in terkulturális kommunikáció erősítését 
m ár nem korlátozhatjuk olyan tevékenységre, mint a legfontosabb regionális 
kultúrák tanulm ányozása és terjesztése. Miközben egyre nő a term ékek, az is
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m eretek és a módszerek cseréje, s a kommunikáció szférája úgy terjed, hogy 
az egész világot átfogja, a népesség mozgása erősödik, egyre inkább hétköznapi
vá válik az etnikai, kulturális keveredés. Fokozatosan kiterjednek azok a te 
rületek, amelyeket a kulturális pluralitás jellemez, és a kultúráknak  egy új 
geográfiája kezd kialakulni. Ez a fejlődés jelentős m értékben módosítja azo
kat az adatokat, amelyekre a kulturális kutatás és cselekvés épül, s olyan 
új módszerek és stratégiák kialakítására szólít fel, amelyek az in terkulturális 
kapcsolatokat nem egy egyenlőtlen átvitelként, hanem egy, a közösségben lá 
tensen jelenlévő valamennyi lehetőség gazdagításaként és megvalósításaként 
felfogott fejlődésforma hatótényezőivé teszik.

Ennek oka az. hogy a kulturális identitás nemcsak a közösség kollektív 
emlékezete és tudata, amelyben valamennyi egyén otthon érzi m agát és ahon
nan szabadon m eríthet saját vonatkoztatási rendszeréhez, hanem  egyúttal a 
közös jövő együttes építésének akarását is képviseli, egy olyan jövőjét, am e
lyet valamennyien elfogadnak és amelyben éppen sokféleségük révén vesznek 
részt valamennyien. A kulturális identitást nem szűkíthetjük egy statikus örök
ségre vagy pedig egy tartalm ában objektív tudás felhalmozására. Inkább olyan 
dinam ikus erőnek mutatkozik, amely képessé teszi a társadalm at önmaga á t
form álására anélkül, hogy elveszítené eredeti alakzatát, s a változás fogadására 
anélkül, hogy az elidegenedéshez vezetne. Ily módon viszi tovább a társadalom  
az önteremtés m égszakíthatatlan folyam atát a tradíció és újítás, a folyam atos
ság és megszakítás, az örökség és az innováció közötti vég nélküli dialektikus 
csere alapján.

Az identitás hangsúlyozása ténylegesen elszakíthatatlan a felhalmozott ö rök
ségtől, amit a ku ltúra egész területén előállított összes produktum ként határo
zunk meg. Az örökségbe nem pusztán a képzőművészet és az építészet m ester
m űvei tartoznak, hanem  az orális tradíció, az irodalom, a nyelv, a kézm űipar 
és a folklór, a zene és a tánc, a hitek és a mítoszok, valam int a rítusok és a 
játékok által hordozott jelek és szimbólumok is. Ilyen m egvilágításban szem
lélve. az örökség minden egyes nép történelm i tapasztalatát fejezi ki; ez kö r
vonalazza a társadalm ak életstílusait, létezésük és cselekvésük módjait, e ti
kai és esztétikai értékrendszereiket.

A fizikai örökség — azaz a népek által örökölt emlékművek, műemlékek 
(beleértve ebbe az archeológiái lelőhelyeket és a természeti kincseket is) — 
megerősítéséből és fejlesztéséből származó problém ák igen sokfélék: technikaiak 
és pénzügyiek, régészetiek és történelmiek, társadalm i-kulturálisak, múzeoló- 
giaiak és jogiak. Néhány probléma pszichológiai jellegű, m indenekelőtt azok, 
amelyeket a közömbösség vagy olykor egyenesen a lakosság apátiája okoz an 
nak ellenére, hogy a megőrzésre irányuló mozgalom kétségkívül fejlődött a 
legutóbbi húsz év során, különösképpen azon nemzetközi kam pányok ered
ményeképpen. amelyek a kiemelkedő m űem lékek megőrzésére irányultak az 
UNESCO kezdeményezésére és segítségével. Egy másik veszély az, hogy tú lsá 
gosan is gyakran adnak elsőbbséget látványos eredm ényeknek olyan városfej
lesztési vagy a falusi településeket illető szempontok rovására, amelyek lega
lább annyi figyelmet érdemelnének, és ta lán  m ég fontosabbak is a környezet 
szempontjából. A „rem ekm űvekkel” való kizárólagos törődés ebben a vonatko
zásban éppúgy káros, mint az a tendencia, hogy a fejlesztést csupán a haszon
ra tekintve mérlegeljék, akárcsak a képtelenség arra, hogy a megőrzést más 
anyagi vagy egyéb jellegű kulturális értékek  tám ogatásával kapcsolják össze.

99



Jól ism ertek azok a közvetlenebb tényezők, am elyek cselekvésre szólítanak 
fel, ak ár operacionális, ak á r norm atív értelem ben, akár pedig a közfigyelem 
felkeltése révén. Cselekvésre szólít fel az a károsodás, amelyet az idő m úlása, 
a vandalizmus és a környezetszennyeződés okozott; az urbanizáció és a széles 
körű turizm us negatív vonatkozásai; az a káros beavatkozás, amelyet az in fra
s tru k tú ra  engedély nélküli kiépítése és a kereskedelmi és ipari jellegű épít
kezések okoztak; a történelm i helyek megszentségtelenítése és az a környezet
pusztulás, am it a nem  kielégítően ellenőrzött technológiai fejlődés eredményez.

A megóvás problém ája egyben a visszatérés problém ája is azokban az or
szágokban, amelyeket a gyarm ati uralom  a la tt gyakran megfosztottak az iden
titásuk  szempontjából leg jelképesebb m űalkotásoktól és műemlékektől, elvit
ték  őket, illetve ahol a  kulturális alkotások illegális kereskedelme a legin
kább gyakori. Ez többé nem  pusztán technológiai, hanem  diplomáciai kérdés 
is, és nagyon valószínű, hogy etikai vonatkozása is van. A nemzeti örökség tu 
lajdonába való visszahelyezés problém ája számos olyan fejlett országot érint, 
am elyeket háborúk és illegális export révén fosztottak meg legfontosabb m ű
alkotásaiktól.

A nemzeti és nemzetközi akciók ú tjában  álló fő akadályokat még nem  kü
szöbölték ki. Olykor a nemzeti tervek jelentik  az akadályt, m ert nem mindig 
gondoskodnak megfelelően a kulturális örökség megőrzéséről. Akadály lehet 
a szakképzett em berek elégtelen száma vagy az országos, nemzetközi pénzügyi 
források hiánya. Számos nehézség fékezi az erőfeszítéseket, különösen a fe j
lődő országokban. Végül a  ma érvényes nemzetközi megállapodások és aján
lások még mindig távol vannak attól, hogy az egész világon gyakorlattá vál
janak.

Míg a fizikai örökség kapcsán követendő célokat a megőrzés, a restaurálás, 
sőt egyenesen a v isszaju ttatás kategóriájában fogalm azhatjuk meg, a nem  fizi
kai jellegű örökséggel kapcsolatos politikát gyakran a legalapvetőbb kulturális 
értékek m egm entésének és újbóli érvényre ju tta tásának  fogalmaival kell m ajd 
leírni, különösképpen az egykor gyarm ati uralom  a la tt élt országok eseté
ben. Nagyon sok ilyen országban az elidegenedést még mindig állandósítja a 
rosszul alkalm azott külföldi eredetű oktatási rendszer, a tömegkommunikációs 
eszközök és a kulturális iparágak term ékeinek nem megfelelő tartalm a által 
gyakorolt hatás, valam int az átvett technológiák által rá juk  erőszakolt m inták 
káros hatásai. Következésképpen a feladat itt az, hogy összevessük egymással, 
jegyzékbe vegyük, megőrizzük, tanulm ányozzuk és köztudom ásra hozzuk — 
m ind maguk a népek körében, mind pedig a világ többi részén is — a sokarcú 
kultúrák  m egszám lálhatatlan példáit. Egy ilyenfajta stratégia a legtöbb ipari 
és fejlődő országban m indmáig csupán kezdeti stádium ban van. Még mindig 
szórványosak és szétforgácsoltak azon erőfeszítések, hogy elkezdjék általános 
jelleggel a felmérések lefolytatását és koordinálását, az orális, a zenei és a 
gesztuális hagyom ányok összegyűjtését és rögzítését.

M indazonáltal, bár a fenntartás szükséges, nem tekinthetjük öncélúnak 
anélkül, hogy ne kockáztatnánk a m últhoz való merev és dogmatikus kötődés 
fékező hatását. A megóvás m ellett és azon túlm enően a fenntartásnak az al
kotó tevékenységet kell megnyitni. Ily módon a szerzett tapasztalat feléleszté
se a legdinam ikusabb hagyom ányokkal együtt kell alkossa a kritikai és elő
retekintő szellemben elfogadott örökséget, az élő ku ltúra táptalaját. Az újra  
és ú jra  éledő kreativitás forrása az örökség gazdagságából s a cseréből fakad,
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s a ku ltúra eredménye. Egy ilyen megközelítés ad erőt a világm éretű kulturális 
örökség eszméjének. E világörökség sokfélesége az egész emberiség szám ára 
alapvető érték. Egyszerre tek in thetjük  a pluralisztikus kreativitás biztosítéká
nak és olyan olvasztó tégelynek, amelyből m indenki az inspiráció sok és sok
féle form áját merítheti.

A kultúra fennm aradása alkalmazkodóképességétől függ, azaz attól, hogy 
m ennyire képes integrálni és asszisztálni az ak á r kívülről, akár belülről ere
dő újabb elemeket — miközben fenntartja term észetes egyensúlyát és indivi
duális arculatát. A fejlődés új alapelemeinek hozzáértő beplántálása a m últ
beli örökségbe a kulturális identitás életerejét m utatja. A legtöbb társadalom 
ban a ku ltúra élcsapatának, a tudományos ism ereteknek fejlődése mégis n a 
gyon veszélyes hasadékot tám aszt a legújabb technológiai eredm ények és a 
történelm i hagyatékot jelentő élet-, cselekvés- és gondolkodásmódok között. 
Kétségtelen, hogy a feszültségek különösképpen fokozottak ott, ahol az im por
tált technológiákat m indenfajta közbülső szakasz nélkül vezetik be az erre  
felkészületlen társadalm akba. De még azokban az országokban is, ahol a tech
nológiák születnek, elégedetlenség alakul ki a technológiai fejlődés bizonyos 
aspektusaival kapcsolatban, am elyeket még m indig nem értenek meg teljes 
m értékben, s így ezeket a lakosság többsége sokkal inkább csak eltűri, m intsem 
elfogadja. Ennek bizonyítékát lá thatjuk  az új olyan technológiáknak az élet- 
és m unkakörülm ényekre gyakorolt negatív hatásairól szóló sok nyilvános vi
tában, m int például az információs technológiák, a hivatalok autom atizálása, 
valam int az autom atikus ellenőrző berendezések és a robotok bevezetése kap
csán. Az információs és távközlési technológiák egyesítéséből születő telem a
tikai forradalom  valószínűleg nagy befolyással lesz a döntéshozatali folyam a
tokra és a gondolkodási form ákra, a tudás megszerzésének és létrehozásának 
módszereire, sőt még m agukra a fogalm akra és a nyelvekre is, amely tükrözi 
és létrehozza a társadalm i szervezet módját.

Ezért fontos, hogy megvizsgálják azokat a kritikus pontokat, ahol az 
ilyen találm ányok összeütköznek a társadalm ak finom szöveteivel, ideértve 
a kulturális jellemzőket, a társadalm i emlékezetet, örökséget és értékeket. Bi
zonyára az egyik alapvető kulturális kockázat lesz az elkövetkezendő években 
a technológiai akkulturáció. Olyan feltételeket kell létrehozni, am elyek előse
gítik a technológiák aktív  befogadását. Ez pedig két fronton is m egnyilvánuló 
erőfeszítéseket feltételez: az egyik a technológiáknak a befogadó környezethez 
való alkalm azkodására és az abba való in tegrálására irányul (vö. IX. számú 
főprogram: Tudomány, technológia és társadalom), a másik pedig az olyan rad i
kális kulturális változások előmozdítása, am elyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a technológiai fejlesztéseket határozottan kreatív  fogalm akban lehessen 
m egragadni. Csak szándékolt és m egfontolt változások teszik m ajd képessé 
a kultúrákat arra, hogy m egadják a technológiának végső jelentőségét és indo
koltságát, amely nem más, m int az egész közösség és minden egyes egyén fej
lődésének és jólétének előmozdítása.

A tudományos és technológiai fejlődés dinam ikus ereje teh á t olyan új 
kulturális tervezetek létrehozására szólít fel, amelyek révén a m odern világ 
legjelentősebb m egnyilvánulásait úgy vesszük m ajd ellenőrzésünk alá, hogy az 
emberiség és minden egyes em ber javát szolgálják. Ez a h áttere  a fejlődés 
kulturális dimenzióival foglalkozó jelenkori gondolkodásnak, am ely a k u ltú rá t 
a fejlődés hajtóerejeként és egyszersmind céljaként ismeri fel, ama végső cél
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ként, amely felé a társadalm ak fejlődésének és növekedésének minden célki
tűzése irányul. E felism erés m agának a fejlődés koncepciójának m élyreható 
átértékelését kívánja. Ez nem  egyszerűen azt jelenti, hogy a gazdasági és tech
nológiai területekről ku ta tási forrásokat és figyelm et irányítanak át a hum án 
terü le tekre vagy a kulturális örökségre. A fejlődést más tájékoztatási pontokkal 
való viszonyában kell vizsgálnunk, azaz nem pusztán a gazdasági fejlődést és 
a technológiai haladást kell figyelembe vennünk, hanem a lakáskérdést, a 
m unkát, a jövedelmeket, az oktatási-nevelési területeket, a szakképzést, a tá-. 
jékoztatást, a szabadidő-tevékenységet, a várostervezést stb. is, valóságos kul
turális  értékeik szerint. Ebből ered egy olyan globális kultúrpolitikai koncepció 
szükséglete, amely integrálódik az átfogó társadalm i fejlődésbe, s ráruházza 
erre  a legmagasztosabb jelentőséget, az egyéni és közösségi alkotóképesség 
m inden form ájának általános hasznosítását. El kell ismernünk, hogy egy ilyes
fa jta  tervezet önm agában még nem elegendő ahhoz, hogy egy országnak az 
általános és egyes terü le tekre irányuló politikáját meghatározza, de irány ít
hatja , ösztönözheti s m integy egybeforraszthatja azt.

E megközelítésmód azt kívánja, hogy gondosan tanulmányozzuk a gazda
sági struk tú rák  és a ku lturális rendszerek közötti állandó interakciót, valam int 
azt, hogy a mainál jobb egyensúly alakuljon ki a termelési, szervezési mód
szerek és az életstílusok között..Az utóbbinak az a célja, hogy biztosíthassuk a 
fejlesztési tervek és tervezetek összeegyeztethetőségét az adott belső kulturális 
kontextussal; összhangban legyenek a népesség törekvéseivel, sajátos alapelvei
vel és értékeivel. A fejlődés kulturális dim enziójának a felismerése egyúttal 
azt is jelenti, hogy a kulturális identitás hajtóerejét a fejlődés ösztönző- 
jeként használjuk fel, m iu tán  a társadalom  fejlődését kettős összefüggésrend
szerbe állítjuk: egyrészt a történelm i hagyom ányok, másrészt a társadalom  
valam ennyi tagjának közös jövőjéért végzett önálló cselekvés kontextusába. Ez 
m agában foglalja az adott társadalom ra és m inden egyes közösségre sajátosan 
jellemző kulturális gazdaság valamennyi form ájának teljes m érvű fejlesztését 
s e közösségek egyedi történelm i örökségeinek jobb megértését. Magában 
foglalja, ahol csak lehetséges, a régebbi, jól kipróbált technológiák újraélesz
tését és a tudományos felfedezések révén való fejlesztését is. A fejlődés kul
turális dimenziójának felismeréséhez tartozik  továbbá a helyi tradícióknak és 
a művészi kifejezés különböző területeinek újrafelfedezése és hasznosítása is 
annak  érdekében, hogy a szándékolt és megfontolt, a nemzet valam ennyi 
alapvető ereje által tervezett és megvalósított fejlesztési folyam at minden 
szakaszában valóságos hajtóerőkké tehessék őket.

Végül a fejlődés kulturális dimenzióira irányuló figyelem jelentést és ta r
talm at ad az egyének és csoportok kulturális jogainak azáltal, hogy a fejlesz
tésben központi jelentőségűvé teszi a részvétel és a kreativitás kulturális poli
tikáját, azaz a fejlesztési stratégiákba és tervekbe nem csupán a népjólét, az 
elemi megélhetés, a „nemzeti term ék” alapvető célkitűzéseit foglalja bele, ha
nem  olyan célokat is, amelyek hozzájárulnak az igazi kulturális demokrácia 
létrehozásához és virágzásához. Ügy tűnik, hogy a korábbi stratégiák alapvető 
elképzelése, a széles töm egek által hozzáférhető ku ltúra csak részvétel által 
valósítható meg teljes m értékben. A kulturális term ékekhez és alkotásokhoz 
való pusztán „fogyasztóként” való hozzájutás nem  elegendő azok számára, 
akiket kizártak a saját ku ltúrájuk  fejlesztésében és eredményeiben való aktív 
részvételtől. Ez előfeltételezi, hogy m inden egyes em bernek meg kell adni an
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nak a lehetőségét, hogy hozzájárulhasson a társadalom  által kitűzött célok 
meghatározásához, s egyúttal szabadon felhasználhassa m indazokat az eszközö
ket az önkifejezésre, a kommunikációra, a cselekvésre, az alkotásra, röviden: 
az önmegvalósításra, melyeket a társadalom nyújtani képes.

Végül is minden kultúrpolitika végső célja az, hogy olyan körülm ényeket 
terem tsen, melyek a kreativitás minden form ájának fejlődését előmozdítják, 
mégpedig az egyéni és közösségi képességek és tehetségek, törekvések és kez
deményezések kifejeződésének és növekedésének ösztönzése révén. A kreativ i
tás minden emberben látensen jelen van olyan erők kombinációjaként, am elyek 
arra  ösztönzik őt, hogy bárminemű aktivitásban keresse az egyén teljes kibon
takozását, amely viszont minden kultúrának az ideális célja a legnagyobb em 
beri potenciált megvalósító életmód értelmében. Következésképpen, a k reati
vitás m indenfajta tevékenységi területen megm utatkozhat, amelyek egyébként 
nagyon távol állnak a hagyományos értelemben vett művészeti szféráktól. Pél
dául a technikai szakképzési területen a kreativitás öltheti azt a form át, hogy 
találékonyan alkalmazzák a csupán tapasztalati alapokon nyugvó eljárásokat 
a jelenkori viszonyok közepette. A kreativitás ösztönözhet arra, hogy megszün
tessék a munkamegosztás túlzott szétforgácsolását, s ily módon a m unkás fel
ad a tá t nagyobb szaktudást és felelősséget igénylővé tehetik. A kreativ itás 
az aktivitások igen széles körében nyilvánulhat meg, az általános életkörülm é
nyek javításától kezdve a fesztiválokig és közéleti eseményekig, s term észetesen 
a kézműiparban is, amelynek egyre erősebb hanyatlása vagy egyenesen e ltű 
nése minden országban komoly problém ákat jelent. A kézm űipar ta lán  m in
den más tevékenységnél fokozottabb m értékben része a gazdasági, társadalm i, 
művészi, sőt még a vallási rendszereknek is, tanúsítván, hogy eredetileg milyen 
kapcsolat állt fenn a kulturális alkotás és a társadalm i term elés között. Üjab- 
ban megújult érdeklődés jelentkezik ezen a területen, azonban sajnálatos mó
don ennek kísérő jelensége az, hogy gyorsan fejlődik a kommerciális érdekek 
által túlságosan is motivált termelés.

Nyilvánvalóan sokat kell még tennünk am a módszerek, technikák és esz
közök feltárásáért, melyek egy igazi kulturális demokráciához szükségesek, 
amely a legtöbb ember számára biztosíthatja a kreatív képességek fejlődését 
és virágzását. Ez nyilvánvalóan megköveteli, hogy fokozottabban összehangol
ják a kulturális politikát az oktatáspolitikával és a kommunikáció-politikával. 
Az oktatás-nevelés különösen alkalmas eszköznek tűnik a ku ltúra kifejezésére, 
és egy olyan rendszert alkot, amely révén a kultúra közvetlenebbül in tegrál
ható mindenki életébe. A kreativitás ösztönzése kétségtelenül m agában foglalja 
a művészeti oktatás-nevelés előmozdítását mind a közoktatás valam ennyi 
szintjén, mind az iskolán kívüli oktatásban. Beletartozik továbbá, hogy olyan 
általános nevelési-oktatási tevékenységet és aktív tanítási módszereket fejlesz- 
szenek ki, amelyek képessé teszik az embereket kulturális és esztétikai k ö r
nyezetükbe való alkotó jellegű beilleszkedésre. A kreativitás ösztönzése végett 
szoros és folyamatos együttm űködést kellene kialakítani az oktatás-nevelés és 
az alkotó művészek között.

Nem szabad további figyelmen kívül hagyni a társadalm i-kulturális tevé
kenységek szerepét. Nevezetesen mindazon formális vagy nem formális m ód
szerek szerepét, amelyek segíthetik az egyéneket és a csoportokat abban, hogy 
felism erjék önmagukat, kifejezzék értékeiket, szükségleteiket, és kom m unikál
hassanak a közösség valamennyi tagjával. Végül a kommunikáció új tech
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nológiai vívm ányainak — az egyéni és a kétirányú kommunikáció eszközeinek 
fejlesztése révén — u tat kell nyitniuk a tömegkommunikációs eszközök olyan 
típusú használata felé, amely ösztönözné a kreatív  kezdeményezést, és képessé 
tenné az am atőröket, a csoportokat és a közösségeket, hogy hozzájussanak a 
kifejezés és az alkotás új módjaihoz.

Ebben a vonatkozásban fel kell hívni a figyelmet mindazokra a potenci
ális előnyökre és kockázatokra, amelyek — az életfeltételeket és a kulturális 
kifejeződés légkörét számos országban m élyrehatóan megváltoztató — kultu
rális ipar fejlődésével velejárnak. A kulturális ipar lehetőséget nyújt, hogy je
lentős mértékben kiszélesedjék az ism eretek köre és az emberi képzelőerő ha
tára. Alapvetően fokozhatják a kiemelkedő kulturális alkotásokkal való kap
csolat lehetőségeit; egyre jelentősebb szerepet játszanak a kultúrák találkozá
sában és egymás kölcsönös gazdagításában. Mindazonáltal olykor rányomják 
bélyegüket a kulturális „fogyasztás” olyan alakzataira, amelyek nem mindig 
erősítik a személyes, egyént gazdagító kapcsolatot a kreatív  művekkel. Ily 
módon számos országban a lakosság több szektorában is látható a kulturális 
szokások, jártasságok hanyatlása, ami passzivitáshoz és elszigeteltséghez vezet, 
s amelyben nagy hangsúlyt nyer egyfajta „kulturális m enekülés”.

A kulturális iparágak belső természetéből következik, hogy a legkönnyeb
ben terjeszthető produktum okat tám ogatják, am elyeket gyakran bélyegeznek 
meg szabványosított jellegük miatt, hogy középszerűségüket ne is említsük. 
Ez valójában elvezet az ízlés és a viselkedés alacsony szinten való kiegyenlítő
déséhez és a kulturális értékek romlásához társadalm i vagy világméretekben. 
Ma m ár jobban látjuk  azokat a kockázatokat, amelyeket ez a destruktiv ten
dencia jelent az eltérő ku ltú rák  jellegének a megőrzésében. Az okok nagyon 
jól ismertek : az egyenlőtlenség a különböző országok termelési és elosztási ka
pacitásai között és az erőforrások koncentrációja a gyakran multinacionális vál
lalatok kis csoportjában. Az orvosságot azonban még nem találtuk meg. Ennek 
a feladatnak a megoldása egyre sürgetőbb, m ert a kulturális ipar hatása je
lentős m értékben fokozódni fog a közeljövőben bevezetésre kerülő kulturális 
műsorszóró m űholdak beindításával. A m űsorokkal ilyen módon beszórt or
szágoknak valószínűleg nem lesz sem ellenőrzési, sem részvételi lehetőségük 
a program okat illetőleg. A programok gyakorlatilag állandó és világméretű, 
jogtalan betolakodásai egy „elektronikus k u ltú rának”, amit váltogatás nélkül 
közvetítenek egy határok nélküli szférából.

Miközben bárm iféle megelőző akció kísérlete ebben az esetben irrealiszti- 
kusnak tűnik, és ráadásul veszélyeztetné az eszmék és alkotó jellegű művek 
szabad mozgását, mégiscsak kell lennie valam ilyen m ódjának, hogy ezeket a 
kockázatokat ellensúlyozzuk ajánlások vagy szabványok meghatározása révén. 
Ezek a kockázatok ténylegesen ama gazdasági és technológiai fejlődés negatív 
vonatkozásai, amely — más nézőpontból tekintve — új lehetőségeket nyújt a 
kulturális üzenetek közvetítése és a nemzetközi szolidaritás számára. Követke
zésképpen, minden egyes ország számára feltehetően az lesz a kulcsfontosságú 
kérdés, hogy ne a külföldi termékek hatását korlátozza, hanem fejlesszen ki 
olyan saját kulturális ipart, amely az adott közösség kulturális értékeire épül: 
ösztönözze az egyének és csoportok alkotó jellegű részvételét a helyi közösség 
életében, és tegye lehetővé a hazai alkotóművészek számára, hogy használ
hassák a kommerciális termékek létrehozásához és terjesztéséhez szükséges 
berendezéseket.
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Miután a nemzeti kulturális önellátás manapság m ár lehetetlen és ugyan
akkor egészségtelen is lenne, mint a történelem  során m indig is volt, minden 
alapunk megvan, hogy azt gondoljuk: ha egy nemzet képes akar lenni sajátos 
jellegének megőrzésére, akkor a kreativitás forrásaiból kell merítenie. A m ű
vészi és intellektuális alkotás fontosságát következésképpen ú jra  és ú jra  na
gyon nyomatékosan kellene erősítenie a nemzetközi közösségnek.

Az alkotóknak vissza kellene adni jogos helyüket a közösségben, mivel 
elsősorban ők azok, akik a kulturális identitásnak biztosítékai és őrzői, és ők 
azok, akik annak vitalitást és erőt képesek nyújtani. A k reativ itást nem tekint
jük az alkotással felcserélhetőnek, amelyet erősít, miközben abból nyeri fenn
m aradását és megújulását. Miközben a kreativitás m indenekelőtt önalakítás, az 
alkotás célja, az önnevelés ezen aktusán keresztül a valóságnak és annak a 
módnak az átalakítása, ahogyan a valóságot bem utatjuk és felfogjuk. A m űvé
szetekkel és az irodalommal kapcsolatos tudományos ku ta tást ugyanúgy tám o
gatni kellene, mint a term észettudományos és műszaki ku tatást, hiszen m ind
kettő a legmagasztosabb tanúsítása a ku ltúra intenzív erőforrásainak, és m ind
kettő saját m egújulását és fejlődését ígéri.

Itt az a fő nehézség, hogy egyensúlyt terem tsünk valam iféle túl m erev elő
írás és valamiféle közvetlen nem beavatkozási koncepció között, mely utóbbi 
a szabadság örve alatt túlságosan sok alkotóművészt tesz a vakszerencse és a 
bizonytalanság kiszolgáltatottjává. A művészekkel való túlzott törődés viszont 
akár úgy is feltűnhet, m intha megrendszabályozásukra tennénk kísérletet. 
Ugyanakkor sok alkotóművész, különösen a fejlődő országokban, a legalapve
tőbb felszerelésekkel, lehetőségekkel sem rendelkezik; nem pusztán szakterüle
tének a munkaeszközei hiányoznak, hanem egyúttal azok az információs és re
ferencia-anyagok is, amelyek ösztönzik a leleményességet. Az elszigeteltség 
számos alkotóművészt elszakít a nemzetközi színtértől, kizárja őket az alkotó- 
művészek közösségéből, és megfosztja őket annak a lehetőségétől, hogy a kife
jezésnek olyan sok form áját továbbító és ösztönző új kommunikációs eszkö
zöket használhassák.

A film, a televízió és az információs technológia bizonyos formái hajtó 
erők az alkotás módszereinek és kifejezési formáinak m egújításában. A ku ltu 
rális ipar lehetővé teszi az alkotók számára, hogy valóban az egész világra ki
terjedő közönséghez juthassanak el az összes elérhető video, audio vagy pedig 
audiovizuális reprodukciós rendszer révén. M iután azonban ezek az iparágak 
alávetik a művészetet az ipari termelés törvényeinek — a gyártás és forgalom 
nagyobb ütemének, a gyors amortizálódás szükségességének, a költségténye
zőknek és a jövedelmezőségnek —, alapvetően m egváltoztatták azokat a körül
ményeket, amelyek közepette az alkotás létrejön, s aláástak néhány alkotási 
formát, sőt egyes esetekben egyenesen tönkretették az alkotóművészek gazda
sági és társadalm i státuszát. Üj problémák m erültek fel az alkotó- és előadó- 
művészek jogi védelmében, különösképpen a szerzői jogban.

Következésképpen alapvető fontosságúnak látszik a nemzetközi közösség 
számára az, hogy továbbra is foglalkozzon az alkotóművészek státuszával, a 
művészet funkciójával és az alkotóművészek társadalm i helyével, hogy 
meghatározzák, mi legyen a szerepük és felelősségük a gyorsan változó világ
ban. Foglalkozni kell ezekkel azért is, hogy előmozdítsuk mindazt, ami egy 
társadalom számára lehetőséget ad arra, hogy kialakítsa saját identitását a 
hozzátevés és újrafelfedezés állandó folyamatában.
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A CSELEKVÉS STRATÉGIÁJA

E főprogram  cselekvési stratég iá ja  azokra az alapelvekre épül, amelyeket 
a közgyűlés 14. ülésszakán, 1966-ban elfogadott Nemzetközi K ulturális Együtt
működés Alapelveinek ' D eklarációja fejez ki ; azokra az ajánlásokra alapozó
dik, amelyeket az utóbbi években a kultúrpolitikáról ta rto tt — nemzetközi 
szintű (Velence, 1970.) vagy regionális szintű (Helsinki, 1972., Yogyakarta, 1973., 
Accra, 1975., Bogota, 1978.) — korm ányközi konferenciák efogadtak; továbbá 
a közgyűlés idevágó döntéseire és azokra a tapasztalatokra támaszkodik, ame
lyek az első középtávú te rv  végrehajtása során gyűltek össze. A cselekvés stra 
tég iáját akár pontosabban is m eghatározhatnánk, sőt egyenesen újrafogalm az
hatnánk  a K ultúrpolitikai V ilágkonferencia következtetéseinek a fényében 
(Mexico, 1982. július 26—augusztus 6.).

A Deklaráció megállapítja, hogy „minden népnek joga és kötelessége kul
tú rá jának  fejlesztése”, továbbá, hogy „gazdag változatosságukban és sokféle
ségükben, egym ásra gyakorolt kölcsönhatásaikban valam ennyi kultúra a kö
zös örökség része”. Egy olyan korszakban, am ikor ezt az örökséget az unifor- 
mizálódás világszerte érvényesülő irányzatai fenyegetik, a nemzetközi közös
ségnek azt a célt kellene kitűznie, hogy támogassa a kulturális élet olyan 
megújulását, mely az identitás k reatív  megerősítésére és a kultúrák egymást 
kölcsönösen gazdagító viszonyára alapozódik. Amennyiben így fogjuk fel a 
nemzetközi kulturális együttm űködést — valamennyi ku ltú ra  egyenlő méltó
ságának valóságos elism erésére építve, a  nyitottság, a tolerancia, a kiegyensú
lyozottabb és kölcsönös ku lturális  cserére való törekvés szellemében, akkor 
az együttm űködés alapvető tényezővé válhat a népek közeledésében és a nem
zetek közötti megértés előmozdításában. A m int azt a Mexico Cityben elfo
gadott K ultúrpolitikai Nyilatkozat megállapítja, „a nem zetek közötti koopera
tív  kapcsolatokban az alárendeltségnek, illetve az egyik ku ltú ra  másikkal való 
helyettesítésének m indenfajta fo rm ájá t kerülni kell”.

Ezzel a célkitűzéssel m agunk elő tt a szervezet által e főprogram  kereté
ben vállalt tevékenység két m egközelítést foglal m ajd magában. E megköze
lítések különállóak, ám egym ást kiegészítő és egymással feloldhatatlanul össze
kapcsolódó jellegűek. Az egyik a k u ltú rának  m int az élet, az egyénék és 
társadalm ak fejlődésében alapvető és folytonos aspektusnak tám ogatása, a 
másik pedilk a ku ltúrának  m int a  nemzetközi együttm űködés megújulását 
szolgáló alapnak tám ogatása.

A stratégia első része — tám ogatva a ku ltúrának  az emberi tevékenysé
gek teljes körével való kapcsolatát érvényesítő új megközelítésmódot — arra  
hívja fel a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a konzultációt és az együtt
működést. Végső soron egy ilyesfajta tervezet annak a teljes újraértékelését is 
jelenti, hogy m it is értsünk fejlődésen, melyek a fejlődés végső céljai, és m i
lyen úton-módon érhető el m egvalósításuk. Ügy tűnik, hogy az UNESCO kü
lönösképpen alkalm as fórum a eme újraértékelés irányításának és lefolytatá
sának, bátorítván a tapasztalatok nemzetközi cseréjét és ösztönözvén és segít
vén az újító tevékenységeket, valam int információt szolgáltatván ezekkel kap
csolatban.

Ezért annak az ism ert szerves kölcsönös függőségi viszonynak kell alapos 
tanulmányozás tárgyává válnia, am ely a kultúra és olyan területek  között áll 
fenn, m int a gazdaság, a technológia, az oktatás-nevelés és a kommunikáció.
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E vizsgálatok során interdiszciplináris megközelítést kell követnünk, bevonva 
a társadalom tudom ányok minden ágazatát. Hasonlóképpen erősíteni kellene 
az együttm űködést a régiókon belül és azok között, azzal a szándékkal, hogy 
egyrészt kritikai elemzés készüljön — a kulturális identitással kapcsolatban — 
az általánosan javasolt fejlődési utakról és modellekről, másrészt, hogy foko
zottabb mértékben vegyék figyelembe a fejlődés kulturális dimenzióit, har
madrészt pedig, hogy tám ogatást kapjon a kulturális testületeknek és szak
em bereknek a technikai szempontból nézve közvetlenebbül illetékes szakosí
tott szervezetekkel való közös részvétele a fejlődési programok és tervezetek 
kidolgozásának és végrehajtásának folyamatában.

A közösség vonatkozási kereteként és egyben az inspiráció forrásaként 
szemlélt kulturális örökséget illetőleg különös gondot kellene szentelni a kul
turális örökség megőrzésének problémáira irányuló közfigyelem növelésére. 
Azonban mint minden norm atív jellegű vagy operatív tevékenység esetében, 
ezeket az akciókat is egyre inkább a kulturális örökség két — a fizikai és a 
nem fizikai — összetevője közötti szoros kapcsolat alapelvére kellene építenünk 
és általános értelemben arra  a dinamikus kapcsolatra, amely összefűzi a kultu
rális örökségeknek tulajdonított értéket, az identitás elősegítését az élő kul
túra fellendülésével.

Szintén nagyon fontosnak kell tekintenünk a kulturális politikában a rész
vétei és a kreativitás elősegítését. E cél érdekében nagyon tanácsos lenne vizs
gálatot végezni a világ minden régiójában a kultúrpolitikai gyakorlat valósá
gát tükröző helyzetről. Nagyon tanácsos volna továbbá, hogy — információk 
és tapasztalatok cseréje és előkészítő tevékenységek révén — tovább fokozhat
nánk ama megfelelő intézkedések azonosítását, amelyek elősegíthetnék a krea
tivitás kifejeződését és az alkotó folyamat kibontakozását, különösképpen azon 
pozitív szerep fényében, amelyet a modern tömegkommunikációs eszközök 
játszhatnak. Nagyobb figyelmet kell tehát szentelnünk a kulturális iparnak, an
nak a veszélynek, amelyet a kulturális viselkedési formák elszegényedését és 
szabványosodását illetőleg képvisel, valam int ama nagyon is figyelemreméltó 
potenciáljuknak, amellyel a kifejezési és alkotási módok m egújulásával össze
függésben rendelkeznek.

Végül, a kulturális tevékenységek inkább technikai jellegű területein kulcs- 
fontosságú cél a szakemberek kiképzése, am it össze kell kapcsolni a közfi
gyelem felkeltésével. A speciális szakképzésben nyújtott segítség vonatkozhat 
mind technikai, mind adm inisztratív aspektusokra. A kulturális ügyekkel köz
vetlen kapcsolatban álló foglalkozási ágazatokon túl szükség van arra . hogy 
a döntéshozókat — a köztisztviselőket és vezetőiket, a helyi és regionális kép
viselőket. a szakértőket és a technikai szakembereket — fogékonyabbá tegyék 
a kulturális problémák megértése iránt, hogy tudatára ébredjenek tevékenysé
gük társadalm i-kulturális vonatkozásainak,

A szervezet stratégiájának második része két dologra épül. Egyrészt a je
lenleg zajló kultúraközi folyamatok fontosságára, másrészt a rra  a m ár ma 
felvetődő, létfontosságú szükségletre, hogy a globalizáció folyam atának össze
hangolatlan megnyilvánulásait olyan pozitív irányba tereljük, am ely ösztönöz
ni fogja — az embernek és jövőjének új víziójára építve s a szabadság, a mél
tóság, az igazságosság és a szolidaritás valamennyi kultúrában jelenlévő, közö
sen elism ert értékeinek szellemében — a közeledést szolgáló, konstruk tív  lé
péseket.
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Ez magában foglalja a kultúrák egymás irán ti megbecsülésének növelését 
egyrészt azáltal, hogy segítünk rávilágítani az igazi interkulturális kom m uni
káció akadályaira, m ásrészt pedig azáltal, hogy lefek tetjük  a ku ltúrák közötti 
új kapcsolatok alapjait, a függőség és uralom  viszonyait felváltván a párbe
széd légkörével, a m ásság tiszteletben tartásával, valam int a kölcsönös együtt
m űködés és az egymás általi m egterm ékenyítés 'keresésével.

E cél érdekében kívánatos az általános jellegű kulturális tanulm ányok 
ösztönzése, különösképpen azoké, amelyek k itérnek  a tedhnikai-ipari szféra 
és a  kultúra közötti kapcsolatokra, amelyek a ku ltu rális  ipar által a ku ltú rák  
közötti cserében és érintkezésben játszott szereppel foglalkoznak, továbbá azon 
kutatásoké, amelyek a ku ltú rák  közötti kapcsolatok elemzésére és előmozdítá
sára irányulnak. A regionális kultúráknak — a kulturális identitásnak és a 
ku ltú rák  kölcsönös ism eretének együttes hangsúlyozásához kötődő — tanu l
mányozását illetően a szervezetnek — alkalm azva az interkulturális stratégiát 
sa já t tevékenységére — alapelvként kellene lefektetn ie a kutatások végrehaj
tására  kijelölt kutatócsoportok számára mind az interdiszciplináris jelleget, mind 
pedig az in terkulturális szemléletmódot. Az UNESCO-nak egyúttal a ku ltu rá
lis örökséggel kapcsolatos tevékenységekkel a m últbeli gyakorlatnál szorosabb 
összefüggésben kellene e kutatásokat folytatnia annak  érdekében, hogy a köz
vélem ényt az egész világon jobban tudatára ébressze annak a ténynek, hogy 
valamennyi ku ltúra, fizikai és nem fizikai m egnyilvánulásaival együtt része 
az emberiség közös (kulturális) örökségének.

E kutatási tevékenységek is elszakíthatatlan kapcsolatban állnak azon erő
teljes akcióval, hogy elősegítsék a különböző k u ltú rák a t reprezentáló alkotások 
terjesztését, legyen szó akár irodalmi, akár képzőművészeti, hagyományos vagy 
kortársi alkotásokról. A kulturális alkotások cseréje m inden bizonnyal az egyik 
legmegfelelőbb m ódja annak, hogy világm éretekben valósítsuk meg az igazi 
kommunikáció társadalm át.

E két egymást kiegészítő koncepciónk lesz az alapja annak a négy prog
ram nak, amelyet e főprogram  keretében tervezünk:
— az első a ku lturális  örökség tanulm ányozásával, megőrzésével és gazdagí

tásával foglalkozik;
— a második egy közös cél érdekében fogja össze mindazokat a tevékenysé

geket, amelyek a kulturális identitás előm ozdítására irányulnak, valam int 
az in terkulturális kapcsolatok megerősödését szolgálják;

— a harmadik a k reativ itás és az alkotás bá to rításá t választja tém ájául;
— az utolsó pedig a tagországok számára n y ú jt tám ogatást azon konkrét in

tézkedések m eghatározásához és megvalósításához, amelyek az igazi ku ltu 
rális fejlődést segítik  elő.
Végül e főprogramoKkal kapcsolatban különös erőfeszítés teendő annak 

érdekében, hogy fokozódjék azoknak az akadályoknak a felismerése, ame
lyekkel a nőknek még m a is szembe kell nézniük kulturális jogaik gyakorlása
kor mind otthonukban, m ind m unkahelyeiken és szabadidő-tevékenységeikben. 
M ind a négy program  megkísérel rávilágítani a rra  a specifikus hozzájárulásra, 
m elyet a nők n y ú jth a tn ak  a kollektív identitást alkotó hagyományok és szo
kások megőrzésében, a kulturális örökség gazdagításában, a kreativitás előmoz
dításában, a jelenkori alkotó folyam atok gazdagításában és — a kulturális 
életben való részvételük á lta l — a férfiak gondolkodásában felépítendő „béke
védelem” tekintetében.
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Varga Csaba

F O G A L O M T Á R  
II. ré s z

FOGALOMTÁR

Egyesület =  önkorm ányzati alapon működő, az állam polgárok saját kez
deményezése szerint alapított, jogilag bejegyzett társadalm i szervezet vala
mely érdekvédelmi, kulturális eél megvalósitására. Nem tekinthetők egye
sületnek az olyan szövetkezések és társulások, amely éknek elsődleges célja 
a profitszerzés, ugyanakkor rendkívül helyes, ha m inden egyesület igyekszik 
részben vagy teljesen önfinanszírozóvá válni. M agyarországon 1948-ig igen 
sokféle s kitűnően dolgozó társadalm i egyesület volt. Ennek a form ának a 
reneszánsza az elmúlt öt évben kezdődött meg, azóta számos városi és fa
lusi kulturális egyesület is m egalakult.

„Az egyesület ugyanis — közkeletű kifejezés szerint — önkormányzat. Ez 
nagyjából belső önszabályozást s a kívülről jö tt utasítás, beavatkozás tila lm át 
jelenti. A belső önszabályozás legfontosabb része, az egyesületi élet „kiská
té ja” az alapszabály. K ívülről pedig semmiféle szerv, még az állami fel
ügyelő (a törvénysértés orvoslására adott felhívást kivéve) sem adhat utasí
tást, nem dönthet az egyesület belső kérdéseiben.” (Házi Jogtanácsadó. A 
közművelődési egyesületekről. 1983.)

„Ami csak tág ítja  azon kötelékeket, melyek az  egyest községéhez, me
gyéjéhez vagy tartom ányához fűzik, s csonkítja ezek hatalm át az egyes fö
lött, úgyszintén ami csak az egyes polgárokban ébren ta rtja  az öntudatot, 
hogy nem az egyes községhez vagy tartom ányhoz, hanem  az államhoz ta r
toznak, mindaz szükségképpen előmozdítja az állam  szilárdságát is. M ind
kettő t pedig legjobban elérhetni szabad egyesületek által.” (Eötvös József, 
1854.)

Életmód, életform a =  Az emberek társadalm i helyzete és értékrendje által 
m eghatározott gondolkodási, m agatartási és cselekvési rendszer az életmód, 
am elybe egyaránt beletartozik az első és a második gazdaságban végzett 
m unka, a fogyasztás mennyisége és minősége, a  gondolkodásmód és az er
kölcs. Az egyes em ber életm ódja nagyon viszonylagos autonómiával alakul
hat ki az adott társadalm i, gazdasági, települési feltételek között, de nem 
becsülhetők le a személyiség sajátosságai, tapasztalatai, képességei, o rientá
ciói, tudati viszonyai. A külső^belső feltételékre s kihívásokra adott válasz
rendszerek jelentik  az egyének és rétegek életform áját.

Idézet az egyik új meghatározásból: kiemelkedő annak a felism e
rése (és a felismerés következményeinek belátása is), hogy az életmód je
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lenségei nem csupán a tudati szinten m utatkoznak; összefüggései a tá rsad a
lom szinte m inden folyam atáig, tényezőjéig elvezetnek, és átalakulásuk je
lentős m értékben történetileg  m eghatározott. Az is világos, hogy az élet
mód alakulása, jelenségei nem csupán más folyam atok és jelenségek kö
vetkezm ényeként értékelhetők, hanem sok szempontból a gazdasági, a poli
tikai élet jelenségeit, a társadalom ban élő szervezetek működését, hatékony
ságát kondicionáló erejük van.” (Kulcsár Kálmán, 1984.)

Első nyilvánosság =  A hivatalos állami, társadalm i és kulturális szerveze
teknek, intézm ényeknek, hírközlő szerveknek a tájékoztatása, információ- 
cseréje, azaz a közösségi-társadalm i nyilvánosság előtt folytatott gondolat- 
csere, érték-egyeztetés, tehát mindaz, amiről a polgárok a nagy- és kiskö
zösségekben beszélnek. Az első nyilvánosságba tartozik m indenekelőtt például 
a korm ány tájékoztatása, a könyvkiadás, a töm egkom munikáció vagy ugyan
így a tudományos folyóiratok, a falugyűlések. Éppen ezért a települési, a 
.negyei, az országos nyilvánosság összefüggő rendszert alkot.

Jürgen Haberm as híres könyvében (A társadalmi nyilvánosság szerke
zetváltozása) olvasható: „Ezzel szemben a nyilvánosság úgy emelkedik ki a 
görögök öntudatában, m int a szabadság és m aradandóság birodalma. Az, 
ami van, csak a nyilvánosság fényében jelenik meg, csak itt válik minden 
m indenki számára lá th a tó v á . . . Azok az erények, am elyeknek katalógusát 
Arisztotelész kodifikálja, egyedül a nyilvánosság előtt igazolódnak, ott ta 
lálnak elismerésre.” (Haberm as, 1962.)

Értelmiség — önm agában  az még senkit nem tesz értelmiségivé, ha felső
fokú diplomát szerzett és ennek megfelelő m unkakörben dolgozik. Már hasz
nálhatóbb  az a definíció, amely a tudás mennyiségére, m inőségére s a meg
szerzett szellemi javak társadalm i hatékonyságára figyel. De akkor a leg
m agasabb mérce, ha az értelm iség nyitott, folyamatos m egújulásra képes 
autonóm  személyiség, akinek elemi kötelessége — a kedvezőtlen egyéni
társadalm i helyzetekben is — önmaga és a társadalom  koncepciózus fejlesz
tése, a folyamatos reform ok előkészítése és véghezvitele.

Nem ilyen a m agyar értelm iség sem. Már azért sem, m ert az értelm i
ségi szintén atomizált, s hiába vannak kivételes értelmiségi egyedek, a helyi 
társadalom ban nem vagy csak részben szerveződött meg a közös gondolko
dásra és legalább a kooperációra képes értelmiségi réteg. A konkrét lehe
tőségek is sokszor m inim álisak egy ilyen fellépéshez, de maga az értelm i
ség is nemegyszer önfeladóan belenyugodott abba, hogy ez van, és nem 
lehet többet csinálni. A „kem ény” feltételek és a „puha” értelmiségiek egy
m ást feltételezik. A tehetetlenség vagy az alulteljesítés pusztán azzal nem 
indokolható, hogy gyakran nem kielégítő az értelmiség anyagi helyzete, 
erkölcsi megbecsülése, a politikai döntésm echanizm usban a szerepe.

„A falu értelmiségi szolgái a falu elöljárójává lettek, s továbbra sem 
a falu írástudó képviselőiként m űködtek, hanem  egy magasabb törvényha
tóság vagy az állam m egbízottaiként, tehát ettől fogva nem a falu szolgá
la tá t érezték elsőrendű feladatuknak, hanem  azét a hatalom ét, am ely de
legálta őket.” (Erdei Ferenc, 1940.)

„A középosztály fölött van egy fölső és alatta egy alsó osztály, az értel
miségi em ber azt tudja, hogy van m unkásság, parasztság, s ők hárm an a
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nemzet. A középosztályi em bernek hivatala és fixuma van, az értelmiségnek 
m unkája és hivatása. A középosztálybelinek az, hogy vannak nála nyomo
ru ltabbak: tekintély, büszkeség; az értelmiséginek: lelkiism eretfurdalás és 
felelősség.” (Németh László, 1942.)

Falukísérlet =  Falu- és kultúrafejlesztési kísérlet. A falu lakosságának 
önkényes, öntörvényű, a helyi szükségleteket kielégíteni akaró  komplex fej
lesztési program ja és gyakorlata. Nem a központi hatalom  által rájuk kény- 
szerített megújulás. Komplexitáson az értendő, hogy egyaránt új törekvések 
kezdődnek az első és második gazdaságban, a közigazgatásban, az általános 
iskolai nevelésben, a faluépítésben stb. Így egyaránt szó van a gazdaság 
intenzív fejlesztéséről, a helyi társadalom  újjáépítéséről, a falusi szellemi 
élet fellendítéséről vagy kulturális egyesületek és népfőiskolák alapításáról. 
A feudális faluközösség szükségszerű felbomlása után kísérlet ez más körül
mények között, más minőségi szinten és más formában új egyéni és közös
ségi életmód kiépítésére; m odern, dem okratikus faluközösség önszervezésé
re. Egy-egy falukísérlet persze nem lehet elszigetelt jelenség az adott ré
gióban.

A tervezhetőség esélyeiről ír Gombár Csaba is: „A tervezés és a tervez
hetetlenség ’választóvonala’ azonban egyáltalán nem az úgynevezett nagy- 
politika és a szakjelleget is hordozó ’jelzős’, ágazati politikák között húzó
dik. Ilyen jellegű elválás nincs a politika itt érin te tt két fogalm a és jelen
ségtartom ánya között. A hatalm i kérdések mindennemű politikai mozgásnál 
és eljárásmódnál szerepet játszanak ugyanúgy, am inthogy minden szinten 
a politikai szerkezet mindegyik szférájában vannak olyan tevékenységi sá
vok, amelyek tervezhetőek. Azaz nem úgy áll a helyzet, hogy az iparpolitika 
például egyértelműen tervezhető, míg a szövetségi politika egyáltalán nem. 
S ugyanígy a külpolitikának vannak tervezhető elemei, de akár egy falu 
esetében is, a konfliktusos ’ellenpártök’ lépéseinek kim enetele, m int a helyi 
politika egyik eleme, önm aguk által tervezhetetlen.” (Gombár, 1983.)

Felnőttnevelés =  Az iskolai tanulm ányaikat befejezett fiatalok és term é
szetesen a felnőttek személyiségének és műveltségének szervezett vagy spon
tán formában történő fejlesztése. Fő területei az iskolai felnőttoktatás, ahol 
a gyermekek és a fiatalok oktatásával azonos tartalm ú és azonos képzettsé
get adó — pótló jellegű tan ítás folyik: a m ár dolgozók szakmai képzése, 
átképzése vagy továbbképzése; a gazdasági, politikai és ku lturális vezető- 
képzés; a munkahelyek különböző szintű d irekt politikai oktatása; közhasznú 
közművelődési tanfolyamok, egészségügyi felvilágosítás, idegen nyelvet elsa
já tító  tanfolyamok, tudományos ism eretterjesztés stb. Speciális forma a ka
tonai nevelés, az öregek gondozása stb. Kísérletek — többek között — az 
olvasótábor, a népfőiskola, a családsegítő szolgálat vagy például az elváltak 
pszichológiai segítése. A sokféle forma és módszer ellenére hazánkban nem 
épült ki egy sokirányú, hatékony felnőttnevelési rendszer, holott a gazdasági 
reform  folytatása rövidesen megköveteli a dolgozók tömeges átképzését vagy 
az emberi tőkének gyors növelését. Pozsgay Im re nem rég a következőket 
m ondta: „Az igazi gond az, ha komolyan gondoljuk az ésszerű foglalkozta
tást, hogy minden vállalatnál lesz egy olyan embercsoport, aki úton van az 
uj foglalkoztatások felé. Itt nagyon a korm ány körm ére kell majd nézni,
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mert lehet, hogy átveszi a felelősséget, s egy könnyed m ozdulattal közmun
kákkal és egyebekkel levezeti a feszültséget, és ez dekvalifikációhoz vezet. 
Márpedig nem  az a cél, hogy dekvalifikálódjon a mozgásba jö tt m unkaerő, 
hanem az, hogy újabb kvalifikációs képzési lehetőségek legyenek a szá
mára. Ehhez pedig új intézm ényrendszer kell, amely fizeti a m unkást addig, 
amíg az új képzési formát elvégzi."’ (Pozsgay, 1986.)
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VIZUÁLIS KÖRNYEZETÜNK

Bán András

F E S T E T T  H Á TTÉR
( J e g y z e t e k  a  m a g y a r  f o tó k u l t ú r a  m a r g ó j á r a )  
II. r é s z

Hivatali elődeim több ízben kijelentették , hogy a fényképészet s annak 
bárm ely neme nem ipari foglalkozás, hanem  teljesen szabadon, min
den megszorítás nélkül gyakorolható művészeti ág, m elynek védelme 
a szerzői jogról szóló 1884: XVI. t. с. VI. fejezetében szabályozva is 
van, minél fogva a fényképészet nem tartozik az ipartörvény rendel
kezései alá.
Ezen kijelentés dacára sem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy 
— bár a fényképészet jelenlegi fejlettsége mellett gyakran  művészi 
értéket megközelítő alkotásokat m utat fel — művészetnek mégsem 
tekinthető , m iután annak művelése szakszerű tanulás ú tjá n  hosszabb- 
rövidebb idő a la tt elsajátítható, a benne megnyilatkozó ném i művészi 
vonást pedig a m űipar egyéb ágai sem nélkülözhetik.34

Nem vagyunk művészek, m ert csak nem régen lettünk degradálva, de 
még iparosak sem vagyunk egészen, m ert sem iparhatóságunk, sem 
iparkam aránk nincsen, tehát foglalkozásunk képesítéshez kö tve nincs, 
szakiskolánk sincs, állásunkat védelmezni testületünk sem volt.35

Az első idézet a kereskedelemügyi minisztertől, a második, kedvesze- 
gett sirám  a M illennium utáni idő egyik vezető fotós szaklapjának, a Fény
nek a szerkesztőségi beköszöntőjéből származik. Vegyük ehhez m ég hozzá, 
hogy a kor másik jelentős lapja, A z A m atőr  első számában Szana Tamástól, 
a tekintélyes idős m űkritikustól közöl cikket, melyet ő így kezd:

A fotográfia napjainkban nem is mesterség többé, hanem  művészet, 
m elynek term ékei, ha  avatott kezekből kerülnek ki, életet lehelnek s 
hangulatot keltenek.36

Veress Ferenc lapjától az első világháborúig terjedő három  évtized 
ezen ellentmondások jegyében áll. Az am atőrök egyre nagyobb tekintély t 
szereznek a fotográfiának a közvélemény szemében, a m esterem berek pedig 
alig tudnak  ötről h a tra  ju tn i a szakmai, szervezeti kérdések ügyében.

Az úgynevezett „fotóművészet” megszületése és az am atőr fotográfia 
tömegessé válása összekapcsolódó jelenségek. Amatőrökről eddig is szól
tunk, de a fotográfiát nem hivatásszerűen művelők köre a századvégen hir
telen kibővül. Míg a szakfotósok száma a kilencvenes évtizedre alig  százzal

3



szaporodott az egy évtizeddel korábbihoz képest azaz valahol 350 körül 
já rh a to tt  —, addig az am atőrök száma hirtelen úgy megnövekszik, hogy — 
b ár keresgélve a m egfelelő form át — m ár ők is önálló egyesület alap ítására 
gondolhatnak, sa já t lap ju k  van. Ami azonban sokkal lényegesebb: az am a
tőrök  esetében nem csak számszerű növekedésről van  szó. Korábban kizáró
lag  a felsőbb osztály tag ja i vagy a  tudósok v e tték  a kezükbe a  nehezen 
megszerezhető és nehézkes „kam erát”. A hangadók a  századfordulón to 
vábbra  is ők m aradnak , W artha Vince kém ikus, Eötvös Loránd fizikus, Ló- 
czy Lajos földrajztudós és a  többiek. Am m ögöttük ott van az új passzió
val próbálkozó polgárem berek tömege.

A m últ század nyolcvanas éveiig folyt, csordogált a vita, hogy vajon 
m űvészet-e a fo tografálás vagy sem. A kilencvenes évektől minden más 
szakkérdést megelőzve ez a  tém a kerül a fo tográfia irodalmának előteré
be. A higgadtabb írásm űvek korábban — m egkövetelve persze az elismerést
— úgy tárgyalták a fo to g rá fiá t m int szakmát és m in t tudományt. Ebben az 
időszakban a szakmai s főleg a  tudományos kérdések meglehetősen há tté rbe  
szorulnak, és a m egszólalók versengve gyűjtik  a meggyőző érveket a fotó 
m űvészet volta m ellett vagy  ellen, vagy pedig egy elfogadható kompromisz- 
szum m ellett (iparm űvészet, m űipar) érvelnek.

Ami mindennek a hátterében  áll: a fo tográfia technikai egyszerűsödése
— ez m ár a K odak-m asinák ideje —, illetve a  k o r ízlésének átalakulása az 
impresszionizmus d iadala  hatására. Illetve m ég valam i: az am atőr fotográ
fiá t művelők körének kiszélesülése magával hozza a kispolgári ízlés té rnye
rését e területen.

A fotó stílusa? K orábban  ez a kérdés ism eretlen  volt. Az am atőrök 
m inden művészkedés nélkül, ha tetszik „dokum entarista” m ódjára dolgoz
tak , tudományos, hazafias meggyőződésből vagy egyszerűen az érdekes, bár 
rendkívül bonyolult és d rága passziónak hódolva. Képeik „stílusa” a tech
n ikai lehetőségek függvénye volt, kritikai elism erést nem vártak.

A századfordulótól egyre inkább a kiállítás, a publicitás és a siker az 
am atő r fotográfia m ércéje. M ár az első am atő rtá rla t képeiből bő válogatást 
közöl a Vasárnapi Újság  négy egymást követő száma.

Ami azt illeti, az első kritikai hangok elm arasztalóak. A vehemensebb 
közírók határozottan k ije len tik : no nem, ez az tán  nem művészet. Ám aki 
hajlam os a helyzetet alaposabban  megvizsgálni, m in t A  Hét jó tollú kolum - 
n istája, Márkus László, az disztingváltabban fogalmaz. Nem azt mondja, 
hogy a fotográfia nem  m űvészet, hanem hogy ez a fotográfia nem az.

M indenekelőtt legyünk tisztában azzal, hogy am i szép, az nem föltétle
nül művészi, hogy ez a két fogalom független egymástól, és esztétikát 
lehet úgy csinálni, hogy a  szép fogalma eszébe sem ju t az embernek. A 
művészet nem a  szép kultusza, hanem az élet és a természet szemléle
tének egyik m ódja, nem  a természet m ásolása, hanem  a term észet meg
értése egy szemlélődő művészegyéniségen keresztül. ( . . . )  A gép pro
duktum a maga a tén y  vagy a dolog, em beri beavatkozástól függetlenül, 
am ely lehet szép, m in t a  leábrázolt m otívum , de éppen úgy nem  m ű
vészi jelenség, am in t önm agában nem az a term észet. Az em bertelen, a 
közömbös objek tiv itás k ipusztíthatatlan a gép m unkájából, s ha a pon
tosan fölvett részleteket a későbbi kezelés folyam án retusírozzák a  fo 
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tóemberek, és széprajzhoz vagy akvarellhez hasonlóvá svindlizik a  fo
tográfiákat, akkor m ár nem alkotnak, csak átalak ítanak , s ha nagyon 
ügyesek ebben az átalakításban, akkor sem művészi fotográfiát, hanem  
egy furcsa, értelm etlen és korcs festőm esterkedést végeztek. ( . . . )  
A m ennyiben, pedig az átalakítás alá kerülő eredeti egy művészi ta r ta 
lomtól mentes gépproduktum  a  fotóművészeknél, még az a lehetőség 
is ki van zárva, hogy az eredetiből esetleg művészi momentumok ben
ne m aradjanak az u tálatossá javíto tt „művészi” fotográfiában.37

De hát mi ez a fotó, m ilyen az am atőrfotográfia a századforduló u tán? 
Ügy ta rtják  róla, hogy friss lendületével és őszinte hang jával m egújította a  
papírm asé díszletek közé zsúfolódott, poros m űterm i m esterkedést. Bizonyá
ra  így történ t. Hevesy Iván okos helyzetelemzését ez esetben is m érvadónak 
kell tekintenünk: „A hivatásos és az am atőr között titkon  vagy nyíltan 
versengésben az am atőr lassanként felülkerekedett, m ég az arcfényképezés 
területén is. Ez különös módon annak folyománya volt, hogy tőle m int nem 
hivatásostól kevesebbet v ártak  azok a családtagok, barátok  és ismerősök, 
ak iket lefényképezett. Tőle elfogadták az igazabb, nyersebb valóságot, a 
beállítás nélküli természetesebb m agatartást, a re tu sá la tlan  képet papírm a
sé díszek és drapériák nélkül, azzal a megokolással, hogy ’csak am atőr’.”38 

A mai am atőr fotósok szemében, tudjuk, még m indig az a szép fotó, 
amelyik valam i szépet ábrázol. Ezt m utatja m inden szociológiai felmérés, 
és ezt m ondja minden fotóval foglalkozó esszé. (M egkülönböztetésül — s ezt 
a distinkciót m ajd’ a századfordulótól m egtehetjük — a családját és emlé
keit megörökítő, „funkcionális esztétikával” rendelkező klipszelőt családi 
fotósnak  vagy privát fo tósnak, míg az esztétikai am bíciókkal is rendelkező, 
kiállítások, lapok számára is — bár nem megélhetésből — dolgozó fotográ
fust amatőrnek nevezhetjük.) Am ennek a szépre vonatkozó felfogásnak a 
gyökere épp a  századfordulón eredezik — a művészet vagy pontosabban az 
impresszionizmus kispolgári (átjértelmezésében. Tételünk alátám asztására 
m ár eddig is elegendő szöveget idéztünk, de az is megteszi, ha felcsapjuk 
bárm elyik praktikus fotográfiai szakkönyvet korszakunkból. Itt van pél
dául a  Kamera  című am atőr lap szerkeszt6j éneik, G rabow sky úrnak M űvé
szi fényképezés című kicsiny könyvecskéje, m elyet a szerző term észetesen 
igy kezd:

Az b ír elsősorban fontossággal, hogy a  term észetben rejlő szépségeket 
felism erjük.39

A fotó művészet voltáról folyó vita mélyén teh á t az húzódik, hogy a 
képzőművészet autonómmá válván, progresszív k ritik u sa i meglehetősen in
gerülten reagálnak a „fotóm űvészetre”, mely v isszarántja azt — épp a  fenn- 
költ művészet nevében — a  művészi szép sekélyes értelmezéséhez, a zsá- 
nerábrázolás m ár tú lhaladottnak gondolt kérdéseihez. Az esztétika a 20. 
század elején m ár nem azonos a széptannal — kivéve ezt az (amatőr) fotó- 
esztétikát.

Mindezek a kérdések visszaszorulnak a  szakirodalom provinciáiba, am int 
végre Magyarországon is színre lép néhány m odern fotóegyéniség: Székely 
Aladár, Pécsi József, Rónai Dénes, ö k  is írtak elm életi igényű cikkeket, ér
tekeztek a fotóművészetről, ám ennél sokkal döntőbb fotográfiai gyakorla-



tűk , mely lassacskán jelentőssé — és fotószerűvé — te tte  a hazai fényké
pezést. Az pedig egyszerű ténym egállapítás, hogy hárm ójuk között nincs 
am atőr.

Székely A ladár az, aki legelébb találja meg közülük a  sa já t hangját, s 
a progresszív írók-költők köréhez, a  nyugatosokhoz tartozva — és fényké
pezve is őket — is m egtalálta a  m ódját, hogy a fotószerűség jegyeit írásban 
is számba vegye. A példaképnek tek in te tt új német fotográfusok, Erfurt, 
Raupp kapcsán így fogalmaz:

Ezek az em berek elég bá trak  nem  törődni a  közönség m egszokott édeskés 
ízlésével, van merészségük elvetni a régi mohos szabályokat, szakítani 
m ertek a régi banális sablonokkal, szóval elég vakm erőek: tudatos egyé
ni szemmel látni és a valósághoz hű, egyszerű, közvetlen  képeket csi
nálni.'10

Pécsi, aki kezdetben buzgón használja a  nemes eljárásokat, azok révén 
is — a fotózás és a művészet irán ti áh íta ta  segítségével — egyre közelebb 
férkőzik ehhez az em elkedett fotószerűséghez, mely szám ára mindig bizo
nyos m esterkéltséget is jelent:

Az arckép-fotografálás még korántsem  m erítette ki azon lehetőségeket, 
melyek szám ára elérhetők.
M iért? M ert a művészi fotografálás legtöbb m űvelője nem  ism erte az 
ahhoz szükséges m ódozatokat. A ki pedig ismerte, az nem  tulajdoníto tt 
annak  nagyobb fontosságot, többet foglalkozott a fotografálás techniká
jával.
Mit tegyünk hát, hogy ízlésünket nem esítsük? T anuljuk meg a régi és 
m odern m esteréket m egism erni és azokat az arckép-,fotografálás szem
pontjából m éltányolni és megbecsülni. Figyeljük törekvéseiket, igyekez
zünk m űveik szépségéből tanulságot m eríteni ahhoz, hogy céljainkra fel
használhassuk.
Ezen m esterek m űveiben a  valóság, egyszerűség, a helyes színérzék és a 
hangulat számos klasszikus példájá t ta lálhatjuk. A kompozíció és az 
ötletesség szám talan variációját/*1

H árm uk közül a leglassabban form álódó: Rónai Dénes. Kiváló mester
em ber, nagyszerű művek alkotója, mégsem bízik söha igazán a  fotográfia 
terem tő  erejében. Az ő írásainak központi problém ája: a  fotó beilleszkedése 
korába, helye a m indennapi életben, sajátos szerepe:

Üj kor. K iforratlan  művészi irányok. Üj formák és kifejezésmódok haj
szolása, a mi világunk képe a  művészetekben. A lázasan gyorsan élő, 
csupa ideggé le tt em ber k ifinom ult, eldifferenciálódott érzékének nem 
kell a régi tradicionális művészet. M egfinomodott lá tásának  nem szépek 
többé a régi színek, ridegek a  régi határozottan rajzolt form ák. A valő- 
rök iskolában törvénnyé jegecesedett egymás m elletti értékeit túlontúl 
átérezte és m egunta m ár. Üj színek, új színértékek és problém ák kelle
nek. Ez u tán  kutat, ezt ak arja  m egtalálni a ma művésze. A kutatás, új 
kifejezésmódok keresésében követi a művészetet minden ipar, a fotográ
fia is /2
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Jócskán átalakult a fotográfia technikája a m últ század nyolcvanas évei
től az első világháború végéig terjedő időszakban. Csökken a  gépek m érete, 
súlya, a  jellemző lemezméret egyre inkább a  6x9 cm lesz, illetve az üveg
lemez helyett terjedőben a celluloid alapú film. A szárazlemez használatának 
még Veress Ferenc volt az egyik úttörője, 1905-ben pedig végre m egindul a 
nemzetközi összehasonlítást is kiálló minőségű Rigler-féle A dria- és T átra - 
lemezek gyártása Budapesten. Egyre inkább megoldódnak a fekete-fehér le
mez színérzékenységi problém ái is. Az objektívek fényereje és a film ek 
fényérzékenysége i§ oly m értékben növekszik, hogy a nyolcvanas években 
még ritka  pillanatfelvételeket a tízes évekre a legolcsóbb Kodaik-gépek is 
képesek produkálni. Míg korábban csak napfényre érzékeny fotópapírok vol
tak  forgalomban, s a jellemző laborm űvelet a kontaktm ásolás volt, addig 
korszakunkra a maihoz hasonló sötétkam rával rendelkező iparosok hirdetik , 
hogy a laborm unkát, az előhívást és nagyítást ők elvégzik az am atőrök h e
lyett, sőt a képeket művésziessé tevő nemes eljárásokat („pigment, gum i
nyomat, platinok, akvarellek, szépianagyítások”) is vállalják. Egyre jobb m ód
szereket találnak a fotográfia nyomdai sokszorosítására. Divald fénynyomó 
m űhelyt nyit a nyolcvanas években, egy évtizeddel később a Vasárnapi Új
ság m ár nem műmellékleten, hanem a szöveg közé tördelve közöl képeket, 
fotókat; az 1904-ben induló fotós lap, A z Am atőr  pedig úgy aposztrofálja 
önmagát, mint „az első művészi fényképezési illusztrált m agyar folyóirat” .

A technikai ismeretek olyannyira leegyszerűsödnek, hogy aki meg a k a r 
tanulni fotografálni, nem szükséges, hogy a szakirodalm at bújja, m ár napi
lap is, például A z Újság, fotórovatot nyit kezdők számára; a haladottabbak 
pedig m ár az újságszerkesztőkkel együtt a „kodak” hivatásáról elm élked
hetnek :

A magyar nem ismeri a saját népét, a saját fa jtá já t. Az ú r csak akkor 
érintkezik a néppel, ha — akar tőle valam it. A szeretet kapcsainál fog
va ugyan nem. Nos hát az lesz a vége, hogy a néppel való m eghitt, b i
zalmas foglalkozásra, a nép őserejű művészetének s tiszta nagy lelkének 
a megismerésére, megszerelésére és megbecsülésére is a könnyen mozgó 
kedves kis kodak fog m ajd elvezetni.43

Próbálkozások sorának lehetünk tanúi — a lapok közleményeit, olvasva 
—, melyek mind arra  törekszenek, hogy kialakítsák a  hivatalos és am atőr 
fotó szervezeteit és érdekvédelmi intézményeit. Sorra szerveződnek az am a
tő r klubok, elsőként a Photo-Club alakul meg Budapesten 1899-ben W artha 
Vince vezetésével, ezt követi az aradi, székesfehérvári, soproni, szombathelyi, 
nagyváradi klub, majd a  M agyar Am atőrfényképezők Országos Szövetsége 
1905-ben. A szakma szervezete, a Magyar Fényképezők Országos Szövetsége 
lesz, 1906-ban jön létre Uher Ödön elnökletével.

És egyre több a fotókiállítás. Korábban a  fotósok a többi iparossal 
szerepeltek együtt különféle nemzeti kiállításokon, melyek a hazai ipar 
fejlődését voltak hivatva bem utatni. Az első am atőrkiállítást 1890-ben ren 
dezik a régi M űcsarnokban. Ezen a  tárlaton a fotó m ár m int művészet je le
nik meg a nagyközönség előtt, s m int művészetet veszi — vagy nem veszi 
— tudomásul a sajtó is. Az első nemzetközi kiállításra 1910-ben kerül sor 
Magyarországon. Ezeken az am atőrtárlatokon gyakran vesznek részt a  m ű
vészi ambíciókkal rendelkező iparosok is.
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Bár egyre bőségesebb a m agyar nyelvű szakirodalom, továbbá néhányan 
m ár a fotográfia beépítésének lehetőségét fontolgatják az alapfokú iskolai 
oktatásba, a rajztanításba, a fotóoktatás kérdése alapvetően megoldatlan. 
Az am atőrök a klubokban egymástól lesik el a fogásokat, a segédek pedig 
a m esterektől, a m űteremvezetőktől. A szaksajtóban állandó téma a tanonc
képzés. Változást csupán a Mai Manó és Uher Ödön szervezőtevékenysége 
révén a tízes évekre beinduló szakiskolai szervezett fotós tanfolyamok jelen
tenek (összhangban a rendszer új iparpolitikájával, mely a kisipar tám ogatá
sát tűzte célul). A fotós felsőfokú s bárki számára nyitott oktatására a szé
kesfővárosi Iparrajziskola keretein belül történnek próbálkozások Pécsi Jó
zsef koncepciója szerint, ám a szakma legjelesebbjei még ebben az időszak
ban is külföldön sajátíto tták  el a m esterfogásokat. A szakiskolára hivatkozva 
az iparosok egyre türelm etlenebbül sürgetik  az iparűzés képesítéshez köté
sét, azaz a ,,kontárkérdés” megoldását, erre  az intézkedésre azonban még 
egy évtizedet kell várniuk/''' Csakhogy ez a követelés is kétoldalú, ahogyan 
ezt K ohlm ann A rtú r m egvilágítja:

Szakfényképészeink „régi” gárdájának  elitje ahelyett, hogy szabad mű
vészetté iparkodnék újra felemelni a fényképezést, melynek hivatott 
tagja lehetne m indenki, aki jó t és szépet produkálni képes, inkább 
képesítéshez kötött iparrá süllyeszti le a hivatalos körökkel a fényké
pezést.

A fotográfia stílustörténetét vagy a főt óművészet történetét tárgyaló 
szakkönyvek ezt az időszakot a „nemes eljárások” jegyében állónak írják  le, 
festői fotográfiáról beszélnek. Ez term észetesen igaz is, ám a képek kézi 
átalakítása, a „magas művészetekhez” hasonlóvá tétele csupán az egyik,
bár dom ináns törekvés volt. Az újabb tanulm ányok — ezt felism erve —
egyre inkább ú jra  csak végletesen, a realista fotografálás eredm ényeit hang
súlyozzák. így fordul a figyelem M agyarországon m ostanában a hírneves 
Székely A ladár m ellett Rónai Dénesre, M áté Olgára is. Valójában ezek a
képform áló felfogások egymás m ellett voltak jelen. Am mindezeken túl ott 
volt a tömegessé váló fotótermelés és fotófogyasztás. A fotográfia perió
dusunk végére m ár elárasztotta a sajtó t; a képeslevelezőlap-gyártás is való
ban tömegessé vált. a helyi nevezetességekről, a helyi eseményekről is lev- 
lapok tucatjai készülnek (az 1911-es kecskem éti földrengésről például legalább 
tízféle képeslap került kinyom tatásra); sőt a képfogyasztás m ár az innová
cióra nehezen hajló, hagyományos paraszti kultúrába is beépült/'1 A vásári, 
ligeti gyorsfotózás ekkor válik igazán elterjedtté. És sorra születnek a tö
m egkultúrára oly jellemző mellékágai a fotóiparnak. A sajtóban és a 
levelezőlapokon az események, a hírességek, a nevezetes helyek, az egzoti
kumok m ellett megjelennek a zsánertém ák is („Fenn volnék — de hogyan 
le?”, m om entfelvétel). A  fe ltartóztathatatlan  haladással együtt pedig — íme 
— új m űfajok kapnak létjogosultságot, erősödnek meg:

A m odern háború illusztrátora sem a rajzoló, sem a festő, hanem  a 
fényképező. így volt ez m ár a jap án —orosz, a balkáni és a jelenleg 
dúló világháborúban is. Már pedig, hogy a lencse artisztikum  dolgában 
nem ér fel sem a ceruzával, sem az ecsettel, azt mi — a fényképezés 
művésziességét oly fanatikusan hirdetők is — lojálisán m egállapíthatjuk. 
Hogy ez m iért van így, arra  csakugyan könnyű megfelelni. A lencse



a színtiszta igazságot örökíti meg, m ert m ásra nem is képes. A ceruza 
vagy ecset rajza lehet szintén igaz, de csak akkor, ha az is ak a r vagy 
tud lenni. Az események megörökítői közt tehát az a tendencia ju to tt 
túlsúlyra, mely a feltétlen igazságot hirdeti. Bármilyen lelkesítő vagy 
elszomorító csataképeket is fognak tehát a  képzőművészek alkotni, a  há
ború történetét mégsem ők fogjiálk illusztrálni, hanem Daguerre láng
eszű találm ánya, a fotográfia/*7

A képzőművészet és a fotó vetélkedése, m int erről m ár szó esett, napi 
tém a a századforduló körüli évek sajtójában. Képzőművészet és fotográfia 
sorsa valóban egyre több vonatkozásban összefonódik. A fotó, történetének 
legkülönbözőbb fázisaiban, a festészetre hivatkozik, nemcsak most, a festői 
eljárások idején, de később, önmagára találása folyamán is. E mélyen zajló 
folyam atnak eddig sajnos csupán a felszínes m egnyilvánulásait em legették 
csak, a  „nagyok” közül Munkácsy M ihályt vagy Tornyai Jánost, akik fotó 
alapján festettek, vagy az ügyeskedő Váncza Emmát, S trelsky Sándort, akik 
„festm ényigényű” monumentális, sokalakos kompozíciókat készítettek, s azo
kat m utogatták a körképek m intájára pénzért. Ezeknek az összefüggéseknek 
a tárgyalására nincs hely ez alkalommal.

Végeredményben tehát ebben a korban válik a fotografálás valóban tö
megjelenséggé. Elfoglalja a helyét az élet legkülönfélébb területein, a fizikai, 
csillagászati, földrajzi, néprajzi kutatásban éppúgy, mint a rendőrségi nyo
mozó- és nyilvántartóm unkában vagy az „állóképekkel illusztrált” ism eret- 
terjesztő előadásokon. Annak bizonyítására, hogy a fotografálás hogyan 
vált a  m indennapok részévé, hogyan azonosult egyre inkább az élménnyel, 
álljon itt egy korabeli hirdetés szövege. (Előrevetek annyit, hogy a  szöveg 
m ellett a kép fiatal hölgyikét ábrázol a párizsi Szajna-parton.)

Három ú r ül a dohányzószakaszban, és tavalyi kirándulásairól beszél
get. Mindegyik azt állítja, hogy jobban m ulatott, m int a másik kettő 
együttvéve. Ketten hosszú lére eresztve tárgyalják, mi m indent tettek, 
mily helyeken jártak , m ily népekkel találkoztak, és min hogyan m ulat
tak, de egyikük sem tu d ta  m utatni, hogy jobban m ulatott bárki másnál. 
A harm adik egyszerűen kivett a tárcájából vagy 30—40 K odak-pillanat- 
felvételt, melyekkel társainak világosan bizonyította  tavalyi boldogsá
gát.

*  *  *

A m agyar fotókultúra sajátos vonásai természetesen történeti, művészet- 
történeti meghatározottságából, hangadóinak fotótörténeti szerepéből követ
keznek. Amíg a fotográfia m esterségként volt jelen a társadalom  életében, 
addig a progresszívebb ötletek szinte kivétel nélkül a fotótechnikai ú jítá
sok mezét öltötték. Az avantgárd, illetve nálunk az aktiviztnus jelentkezésé
vel a fotómédium lehetőségeinek kutatása is szisztematikusabbá, nem ritkán 
elméleti igényűvé vált. Míg korábban a gyakorló m esterem berekre szűkült 
a kompetensek köre (a különféle közleményeket is többnyire ők Írták), az 
első világháborút megelőző és követő években számos alapvető megfigyelés 
pártatlan  megfigyelőiktől, íróktól, művészektől, horrible dictu újságíróktól 
származik.
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A fotós gondolkodás első szakaszában a fotográfiának egészen heroikus 
feladatokat szántak. A dagerrotíp ia egy szabadságeszmékkel áthato tt b ieder
m eier kisvárosban jelenik meg, és a  fotográfia egy nemzeti létét az elnyo
m ással szemben védő országban válik megbízható, konszolidált iparággá. 
Kevesen művelték, s ezen kevesek az adott igények kielégítésén tú l a fotográ
fia dokum entarista erejét, objektivitását a m agyarság nemzeti karakterének 
leírására kívánták felhasználni.

A századforduló u tán  a fotográfia robbanásszerű elterjedésével, azaz 
az am atőrök táborának létre jö ttével és a „fogyasztók” körének kiszélesedé
sével a rá ró tt szerepek köre jócskán kibővült. Ez nálunk is visszahatott 
m agára a hétköznapi vizualitásra, tömegessége révén a fotó m int kép és 
m in t tárgy  válik a  látvány , a látás m eghatározójává. A folyamat végig
kísérhető a fotóról szóló k o rtá rs  szövegekben, illetve a  fotó és a képzőmű
vészet összefüggéseiben, összevetéseiben egyaránt.

Már Székely B ertalan  az előbbiekben idézett cikkében olvasható u talás 
arra , hogy az akadém ista festészet hogyan próbálta megkérdőjelezni a k a 
m era alkotta kép hitelességét, természetesen nem  a  fizikai valóság, hanem 
a konceptualizált látvány  hitelessége felől. Míg Székely arról beszél, hogy 
a  reneszánsz perspektíva a látvány leképzésének egyetlen hiteles eszköze, s 
az így keletkező kép a hiteles lenyom at — s míg a fotó és az annak alapján 
készült grafika ilyen jellegű összevetése is az t bizonyítja, hogy ebben az 
időszakban az em berek kellem etlennek, ham isnak ta rto tták  bizonyos m érté
kig a fotográfikus képet, így korrigálták azt a beidegzett látványtudás alap
ján  (Orbán Balázs báró például utasításokat ír t fotográfiái szegélyére az á t
rajzoló számára)158 — addig  azok, akik tudom ányos precizitással foglalkoztak 
a fotográfiával, azok m ár ekkor nyom atékosan felhívták a  figyelmet arra, 
hogy „sokkal többet lehet photograptfiálni, m int szemmel lá tn i”.'55' Ez a 
többlet kezdetben egyszerűen zavaró, autentikusságot nélkülöző volt. Amit 
a dagerrotípia közzététele u tán i pillanatokban ünnepeltek, a képrögzítés 
„term észethűsége” és „pontossága”, az egyre inkább irritá lta  az iskolázott 
szemet: m ár a hatvanas években terjedőben van a képek retusálása, „fes- 
tőibbé” tétele.

Az impresszionizmus félreértelmezése, illetve az impresszionizmusra való 
hivatkozás a fotószerűség elmosásával já r t  együtt („ha töhát a kisebb mé
re tű  gépeknél az élesség m ég megengedhető, nagyobb méretűeknél egyene
sen a képszerűség rovására van”); elméleti szinten azonban ezzel egy időben 
kezdik értékelni, hogy a  fotográfia milyen módon hat a látásra, az érzé
kelésre. Diner-Dénes József, a jeles m arxista kritikus például egy 1905-ben 
m egjelent jegyzetében így ír : „Ama tanulságok nélkül, amelyekhez a sze
m ünk a fénykép révén ju to tt, a mozgás ím presszionisztikus képe sohasem 
vált volna művészi közkinccsé.”50

A két világháború közötti időszakban azután szép számmal születnek 
olyan szövegek, amelyek e folyam at kiteljesedését írják  le. A perspektíva, a 
valőrök, a  képegész látása, kompozíció, a részletérzékenység, a speciális lá 
tószögek nyújto tta „to rz íto tt” látvány tudom ásulvétele s egy sor más vi
zuális elem érzékelésének megváltozása egyértelm űen a rra  m utat, hogy a 
20. században nem a festm ény vagy a grafika és nem is a képregény, a 
comics, hanem a fotó a — legszélesebb értelem ben — látáskonvenciókat te 
rem tő és szabályozó m édium .
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Ám még a két világháború közötti, magát igen nagyra tartó  m agyar 
fotóművészet is egy sor m ódszert dolgozott ki és használt a képek irritáló  
pontosságának enyhítésére. E képmódosító, képlágyító eljárások mögött az 
impresszionizmus tanulságainak megfontolásán túl az ú jabb izmusok — bi
zonyos értelem ben vett — tudom ásulvétele, a 20. század első évtizedeinek 
francia, ném et, orosz, olasz, holland irányzatai felé forduló figyelem is 
jelen volt. Ne tévesszük el a perspektívát: a húszas, de még a  harm incas 
évek folyam án is a nagyközönség számára — s ebből a szempontból az am a
tő r fotósok is a nagyközönséghez tartoztak — a  kubizmus vagy a dada 
nem azonos a  kor művészetével vagy a „modern m űvészettel”, ahogyan azt 
mi látjuk, hanem  annak csupán egyik ága avagy m ellékhajtása, sőt eltéve
lyedése volt. Amatőrünk nem a látási konvenciók radikális felszámolását 
konstatálta, hanem megerősítve lá tta  magát eme divatos, felkapott irány
zatok által, hogy íme, a m űvészetnek nem kell a társadalm i-politikai tö rek 
vések szolgálatába állnia (ahogyan azt néhány kortársuk  erőltette), hanem  
a m űfajra jellemző, autonóm eszközök független kidolgozása a feladata, 
csak így terem thet eredetit.

„A gépzene nem helyettesítheti az élőzenét, éppúgy, ahogy a fénykép, 
bármilyen művészi is, nem helyettesítheti a festm ényt vagy a mozi a szín
házat.” Bartók Bélának ez a megjegyzése természetesen nem a fotóról szól, 
hanem arró l, ami számára döntő volt, a zenéről, a zene „aurájáról” (s még 
ebben a vonatkozásban sem kell feltétlenül egyetértenünk vele). Ám — 
mellesleg — rávilágít a rra  a  gyanakvó közfelfogásra, amely a technikai 
médiumokat körülvette még az értelmiség körében is, még a harm incas 
években is. A helyzet ugyanis sok vonatkozásban hasonló volt ahhoz, am i
lyen a századfordulón vagy a m últ század negyvenes éveiben volt: azok a 
gondolkodók, akik nem szám ítottak e kérdés szakembereinek, a fotografá- 
lás adott, látható  állapota a lap ján  fogalmaztak meg messzemenő következ
tetéseket, szentenciákat, s vélem ényük általában nélkülözte az „utópikus” 
elemeket. M árpedig ekkor, a  húszas éveik folyamán, s nagyjából m ég a  har
mincas években is, ami érték született a fotóban, azt Magyarországon a  
nagyközönség nem láthatta. A „tárgyias”, „mediális”, „dokum entarista”, „szo- 
ciográfikus” fotós tenjlenciák nem tudtak a felszínre kerülni, vagy még in
kább: nem engedték, hogy a felszínre kerüljenek. Ezek a tendenciák ugyan
is kétségbe vonták volna a világhírűnék kikiáltott „m agyaros stílus” egyedül 
érvényességét, aktualitását; sőt, még a fennálló rendszernek is kellem etlen
ségeket okozhattak volna nyílt fogalmazásukkal, őszinteségükkel, tisztessé
gükkel, helyenként nyíltan osztályharcos szándékukkal.

A m agyar fotográfia újabb heroikus vállalkozását lehetne rekonstruálni 
a  müvek és a tények — eddig meg nem történt — összegyűjtésével. Az első 
világháború végén, a magyar Tanácsköztársaság u tán  képzőművészeink és 
íróink jelentős hányada, term észetszerűleg éppen a radikális alkotók, kény
szerűen külső vagy belső emigrációba vonultak. Az így keletkező légritka té r
ben — m elyet épp a bevezetőben felsorolt, külföldön világhírűvé lett fotó
sok itthoni talajtalansága is jellem ez — majdnem lehetetlennek bizonyult a 
progresszív ku ltúra fokozatos újraszervezése.

Kassák Lajos kim eríthetetlen energiával bécsi em igrációja u tán a húszas 
évek közepétől újra Budapesten dolgozik, ám a politika és az erősen cen tra
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lizált kultúrpolitika szigora m ellett, a ku ltú ra  fá rad t szétdaraboltsága és be- 
feléfordultsága idején, az érte tlen  atm oszférában nem volt egyszerű prog- 
resszívnek, baloldalinak lenni. A köré gyülekező alkotók sem  hittek  már 
az építésben, az új világterem tésben: alapállásuk a kritika. Kassák fáradha
ta tlansága ebből a k ritikai attitűdből is heroikus vállalkozást kreál. Szigorú 
szem e előtt fiatal m unkatársai nem fogadják el a szám ukra k ínált hagyo
m ányos műfaji kereteket, s a  való helyzet mély k ritik á já t ad ják  a  tények 
rendíthetetlen , új m űfajú  felsorakoztatásával.

Elsősorban fotóznák. A Kassákkal szimpatizáló, festészetet tanuló  főis
kolások is, m int Kepes György, akik a festés helyett ezen kívül a szavaló
kórusban, a m ozgásszínházban vesznek részt, fotóm ontázsokat készítenek, 
film ről álmodnak. A fiatal m unkások pedig erős, hatásos szociofotókat csi
n álnak  — olyan m űfaj ez a számukra, am elyben nem kell kisebbségi érzé
seikkel birkózniuk, eszméikhez-, képességeikhez, felkészültségükhöz igazodva 
dolgozhatnak.

M unkásfényképező vagyok. Ismerem a fénykép lehetőségeit, és tudom, 
hogy a szocialista em ber fényképe szocialista ideálokat fejez ki. Amikor 
az eseményeket és jelenségeket rögzíti, igenei vagy tagad. És így min
den szabadidőmet felhasználom, hogy a  m unkásságnak a  fényképpel is 
szolgálatokat tegyek.51

Így ir Frühof Sándor a M unkában, Kassák lapjában, s am ikor 1932-ben 
megjelentik a  M unka  folt ólkönyve, A m i életünkből, m elyben Bass Tibor, 
B ergm ann Teréz, Bruck László, F rühof Sándor, H aár Ferenc, Schm idt Anna, 
Lengyel Lajos és Tabák Lajos felvételei szerepelnek, az előszóban maga Kas
sák így fogalmaz:

Néhány fiatal m unkás, akik részt vesznek a  szocialista mozgalomban, 
ak ik  nehéz önképző m unkával korszerű emberekké tudatosíto tták  ma
gukat, akik m esszebbre látnak  és m élyebbre akarnak  hatolni az élet 
felületeinél, összeálltak, hogy napi elfoglaltságukon, a testet-lelket ölő 
bérm unkán túl, a m aguk és társaik öröm ére olyan terü le ten  is m unkál
kodjanak, am elyhez eddig csak a gazdaságiakban és iskolázottságban ki
váltságosoknak volt meg a lehetőségük. Emberek, akik idejük nagy ré
szét a gyárak m űhelyeiben és irodáiban tö ltik  el, kedvet kap tak  a  repro
dukáló részm unkán tú l, az alkotó-alakító munkához is, könyveket olvas
nak, előadásokat hallgatnak, s végül, hogy kifejezésre ju ttassák  emberi 
élményeiket, fotografáló gépet vettek  a kezükbe, és m egkísérlik a körü
löttük lévő élet fö ltárását és megrögzítését. Nem időtöltő já tékot űznek 
azalatt, amíg gépükkel dolgoznak, hanem  belső nyugtalanságaik kielé
gülését keresik, meg akarják  m utatn i azt, am i előttük van, és aho
gyan ők a szocialista szemével lá tják . Egyazon időben tanu lnak  és t a 
nítanak, a gondolkodó em ber és a „holt” anyag egym ásraható törvé
nyeit keresik, technikai kísérleteket végeznek, dem onstrálják cselekvő 
énjüket, és dokum entálják  a  dolgok és tények összefüggéseit. ( . . . )  Azok, 
akik az idegen előtt csak szellemileg elm aradott és testileg  lehasznált 
robotosoknak látszanak, azok m int félretolhatatlanul feltörekvő embe
rek m utatkoznak m eg a társa ik  előtt, és gondolataikból, vágyaikból egy 
szebb jövő sarjad. Csak látn i és m egérteni kell őket. A  m i életünkből 
című könyv m unkásfotósai az ő társa ik . Azonosak az élményeik, és azo-
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nos a fejlődésirányuk. S ezek a  fotósok m ár ki tud ják  vetíteni, fo rm á
ba tud ják  zárni élményeiket, és m eghatározott nézőpontjuk van az élet 
látásához.
Jó fotósok és tudatos szocialisták.52

K álm án Kaba öt évvel később Tiborc címmel felkavaró szociofotó-alibu- 
mot ado tt ki. A meleg hangú előszót a kor egyik legjelesebb írója, Móricz 
Zsigmond fogalmazza. (Ilyen megtiszteltetés eddig csak Székely A ladárt é r
te, akiinek album át Ady Endre a ján lo tta  a  közönség figyelmébe.) A Tiborc 
sajtóvisszhangja széles, értő, elismerő. Mindez Kassák igazát húzza alá, de 
utal a rra  is, hogy milyen m értékig politizálódott ekkorra a  m agyar szín. 
Bálint György publicista napilapban m egjelent kritikájából idézek:

Parasztok néznek ránk könyvek lapjairól — nem írott parasztok, nem 
szépprózai figurák, de nem is szám adatokká elvontak, nem statisztikai 
tényezők társadalm i tanulm ányokból. Kevesebbek, de többek is, m int 
az irodalmi alakok vagy a  statisztikai adatok. Lefényképezett parasztok, 
a  gép jegyezte le vonásaikat, m ozdulataikat m unka közben, pihenés a la tt  
vagy a tűnődés önfeledt másodperceiben. A városi intellektuelt a tá rsa 
dalmi szakadékon kívül a  kölcsönös félreértések és bizalm atlanságok 
drótsövénye is elválasztja a szegényparaszttól: a  fényképek, ha őszinték 
és tárgyilagosak, áthidalják ezt az idegenséget. ( . . . )  „Életük folyam ata 
maga a szenvedés” — írja Móricz Zsigmond a  megrázó fényképgyűjte
mény falusi és városi m agyarjairól. Lapozok közöttük, és alig bírom  a  
tekintetüket. A legfáradtabbakban, a legfásultabbakban van a legtöbb 
vád. Mit tettem  eddig értük — kérdezem  m agamtól tehetetlenül szégyen
kezve —, és ha m egkíséreltem is tenni valamit, teljes erővel, teljes oda
adással tö rtént-e? Lehet-e egyáltalában mással törődni, más problém ák
kal játszani, míg sok millió ilyen arc néz ránk a m agyar nép fü lled t .és 
néma sűrűjéből? Nem szomorú tré fa-e  minden fennkölt kultúrproblém a, 
amíg ez a Tiborc-probléma m egoldatlan?53

A kiállítás-betiltások, elhallgattatások, emigrációk történetét idővel pa
pírra vetik majd. Szám unkra m ost az a tény a meghatározó, hogy a  két vi
lágháború között a fotókultúra m érvadó tényezője a „hivatalos” am atőrök 
által m űvelt lágyrajzú, csúcáfényekkel, ellenfényekkel operáló, h ivatalosan 
is tám ogatott édes-bús j;néprajzi” fotózás, az „illusztrációnak” nevezett falu
si zsánerfotózás, a „m űparaszt”-fényképezés és az ehhez kapcsolódó vidéki 
állatfotogralfálás, tájkép  meg néhány m űterm i m űfaj, röviden a „m agyaros 
stílus” volt. Ennek művelői számára pedig a mérce továbbra is a festészet — 
s ebből a  szempontból Bartók m egállapítása valóban találó —, m egtetézve 
egy újaibb félreértelmezéssel : a  nemzeti ku ltú ra kereséséből, a társadalom 
jobbító szándékú falukutatásból az eszmét meg nem értők kezében — és ka
m erája révén — magyaros, magyarkodó fotografálás válik.

Az első kiáltványt még 1914-ben Balogh Rudolf fogalmazta meg, az ál
tala alapított, s a  világháború kitörése m iatt csupán két számot Megért, jobb 
sorsra érdemes folyóirat, a  Fotóművészet bevezetőjében. Nemzeti fényképe
zést kell terem teni, mondja, „magyar művészi fényképezést. ..  derűs magyar 
éggel”. A húszas évektől kezdve Balogh Rudolf, Vadas Ernő, Escher Károly 
mellé — ők kiváló riporterek voltak, s tevékenységüknek csupán egy kes-
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kény szeletére illik rá  az a sok pejoratív  jelző, amelyet a magyaros stílusról 
felsoroltunk — felsorakozik a külföldi kiállításokra dolgozó, díjakat, diplo
m ákat gyűjtögető am atőrök egész serege. 1933-ban a Fotóamatőr című lap
ban Dózsa Dezső, az  amatőrök szövetségének főtitkára így ír: „A külföld 
m ár régen tud ja , hogy a mai m agyar am atőrgárda üstökösszerű hirtelenség
gel rohant magas teljesítm ényével az élre”,5'* a Vigadóban rendezett 1938-as 
V. Nemzetközi M űvészi Fényképkiállítás kapcsán pedig Angelo Pál, a kor
szak egyik jeles fo tográfusa még diadalittasabban fogalmaz: „Ez a kiállítás 
végleg igazolta, hogy az évtizedes rendszeres m agyar művészi fényképezés 
iránya külföldön teljes diadalt arato tt, és ma m ár úgy felfogásban, techni
kában, mint m ére tben  a magyar kollekció u tán  galoppíroz az egész világ 
fényképező tá rsad a lm a .”55

A művészi fényképezés néhány éve divattá le tt m inálunk is, és Buda
pest, sőt nagyobb városaink utcáin  is több a fotóművészeti áram lat
ta l úszó kap u a lj, m int hajdan a vásári és fürdői „gyorsfényképész”. P ár 
évvel ezelőtt m ég az volt a jelszó: „tessék mosolyogni”, ma foltokban 
és dekoratív elrendezéssel dolgozik a  jellem búvár. Néhány év előtt még 
a mennyiség, a passepartout, a m ére t és az élethűség volt a döntő, ma a 
rózsaszínű felhőket kell megfizetni, a  p reraffaelita  módon befestett hát
teret, a d rapériáka t, amelyek úgy om lanak le a rőthajú milliomosáé mö
gött, m int a Rom ney-portnékan. Ma nem  sú lyra megy a  játék, hanem  ele
ganciára, sikkre, és — sajnos — ha valaki abból a  könnyű felszínesség
ből igyekezne leolvasni a m agyar fotóm űvészet színvonalát, melyet neki 
a  kirakat-m orál h irdet, akkor meg kellene állapítania, hogy a m odern 
gesztusok sehol nem  találtak  oly könnyed és gyors megértésre, m int itt, 
viszont a m esterség becsületes tudásának alapjai e nagy sietségben m int
ha elsikkadtak volna.58

Véleményt form álva a  korszak hazai fotós teljesítm ényéről, néhány kül
ső körülm ényt nem  szabad azért figyelm en kívül hagynunk. Az am atőrfotó
zás létrejö tte a fotóiparosságot m ár a századforduló utáni években szakmai 
válságba sodorta, s ezt a  válságot a  szakm ának soha nem sikerült kihevernie. 
A  század első évtizedeiben differenciálódás figyelhető meg a  fotókészítők egy
re  szélesebb tábo rában . Az am atőrök igényei diktálják a  változásokat, első
sorban azt, hogy megerősödjék egy új szakma, a fotó-kereskedelem. A m a
gyarországi fotócikkeket gyártók, gyári képviselők és kereskedők hivatalos 
névjegyzéke 1931-ben nem kevesebb, m int 54 m agyar fotócikkgyártót sorol 
fel, továbbá 46 olyan külföldi céget, am elynek van hazánkban képviselete. 
Ezenkívül listába vesz 330 kereskedőt, m elyek közül 95 Budapesten, a többi 
az ország további 120 helységében m űködik (a boltok között sok a drogéria). 
Ezek a kereskedők tú l  azon, hogy forgalom ba hozzák a fotózáshoz szükséges 
összes cikket, m ég a laborm unkát is elvégzik azok helyett, akik igénylik ezt. 
Az igazi am atőrök többsége persze finnyás, nem adja ki a  kezéből a negatí
vot, mindent o tthon  végez a fürdőszobában. Hiszen a nemes eljárások óta 
az  amatőrfotózás alapelve épp az, hogy a negatív csak nyersanyag, annak  
művészi á talak ítása révén jön létre  a  fotóművészeti alkotás.

Hozzá kell tegyük, hogy az am atőrök szám ának növekedésével — s a  
gazdasági helyzet általános nehezedésével — m ár hagyományos portréfotó
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zás végett is egyre kevesebbszer térnek be a  fotóm űterm ekbe, s csak időle
ges enyhülést hoz a fotós mesteremberek szám ára egy-egy olyan esemény, 
mint a személyi igazolványok kötelezővé tétele 1935-ben. A szakfényképészet 
elhúzódó válsága együtt já r  a szakmai színvonal további csökkenésével. A 
sarokba szoruló szakma a  „kontárkérdés” m egoldását sürgeti, s ezzel gyakor
ta megnehezíti az am atőrök publikálását. A lapok által igényelt egyre több ri
portkép azért mégiscsak javarészt a kedvtelésből fotózóktól származik, az ő 
mozgékonyságuk pótolhatatlan. Ugyanakkor az itthoni fotós publikációk tech
nikai, nyomdai értelem ben nincsenek egy szinten a fotókkal. A képes m aga
zinok technikai színvonala eléggé alacsony, s önálló fotóalbum elvétve kerül 
csak kiadásra. A szaklapoknak pedig hol fu tja  klisékészítésre, hol nem. 
Holott igen nagy nyomás nehezedik rá juk : a harm incas évekre 15 ezer fölé 
emelkedik a szervezett, klubokhoz tartozó am atőrök száma, s összességében 
legalább hússzor ennyi kam era van forgalomban.

Mindezek alapján a korszak hazai fotós szakirodalm a négy terü le te t ölel 
fel. A szövegek többsége természetesen technikai vonatkozású: m inden lap 
újabb és újabb gyors bevezetést ígér a  fotografálásba, olcsó és m eglehető
sen prim itív szakkönyvsorozatok indulnak; ugyanakkor a bonyolultabb mes
terségbeli fogásokról is használható közlem ények jelennek meg időnként a 
szaksajtóban. Az összefoglaló könyvek között jelentőseket találunk, ilyen 
Sevcsik Jenő később több  kiadást is m egért, eredetileg 1935-ben napvilágot 
látott könyve, A fényképezés; vagy Pari László és Vermes László 1941-es 
kötete, a Korszerű fényképezés. Alapvetöek a  különleges mozgásefféktusolk 
merész fényképezésével is foglalkozó tudós, B árány Nándor cikkei a  fényké
pezés optikájáról.

A legsikeresebb és legolvasottabb könyv azonban kétségkívül Dulovits 
Jenő M űvészi fényképezés című m unkája, mely 1940-től több m agyar és né
met kiadást ért meg. Dulovits könyve azért olyan vonzó a sikerre törő am a
tőrök számára, m ert nem  száraz adattöm eget közöl, nem a technikai ism ere
tek enciklopédiája, az ő receptkönyvének tém ája a  SZÉP. Nem buzdít a való
ságban való elmélyülésre, hanem a felület szépségének megragadására biztat, 
a tónusok, a  fények szépségéről szól. „M inden művészet, elsősorban pedig 
a képzőművészetek célja a szépérzék kielégítése. Ezért a fénykép is mindig 
szépséget tárjon a néző elé” — írja rögtön bevezetésképpen, s ezt azután 
más és m ás megfogalmazásban többször is elismétli.

A Dulovits-féle felfogás — röviden szólva — m egtartotta az am atőrfo
tózást a  „fotóművészet” kezdeti állapotában. A fotós hirdetések szlogenjei 
között még mindig gyakoriak az ilyenek: „M intha festve lenne!”, s a vasár
napi fotósoknak ebben az  időben m ár nem is kell keresniük a szép tém ákat, 
csak a rra  kell ügyelniük turistaútjaikon, hogy hol van eldobálva a legtöbb 
fotósszemét — ott volt a felvételre „legalkalm asabb” pont.

Csak egy villanásra: a neves művészfotós, Rehák Tibor felesége hum o- 
reszknek is beillő írásban ad számot egy vérbeli am atőr m unkamódszeréről. 
Egy részlet:

Hányszor m egtörtént, hogy a piacról öröm m el hoztam haza egy szép 
dinnyét vagy egyéb gyümölcsöt azzal, hogy ebédre és uzsonnára lakm á- 
rozunk belőle, de am in t a férjem azt m eglátta és megfelelő tém ának ta 
lálta, egész nap csak nézegethettem, m ert csak éjfél télé, a felvételek
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u tán  volt szabad hozzányúlni. Ezért jobb szeretem a modelifényképezést, 
különösen az ak to t, m ert ilyenkor legalább vagy semmi, vagy alig va
lami kevés kellék, esetleg egy virág kell, és így a felvételek u tán  nincs 
sok elrámolnivaló, legfeljebb a bútorok visszacipelése. ( . . . )  A kadt olyan 
modell is, aki m indenáron aktot ak art m agáról, azonban úgy, hogy az 
a rcára  ne lehessen ráism erni. Az alakja elfogadhatónak ígérkezett, de 
a  lencse előtt tű n t ki, hogy a lába 42-es. a kezei vörösek, a testén operá
ció nyomai, és mivel az arcát— bár csinos volt — nem engedte m u tat
ni, így rejtély volt, hogyan állítsuk be, hogy esztétikailag m égis megfe
lelő képet nyerjünk. Kénytelenek voltunk őt a lábára ráü lte tn i, a  vörös 
kezébe még vörösebb pipacsot adni, hogy ezáltal a keze világosabbnak 
lássék, a testét úgy fordítottuk, hogy az operáció nyoma eltűnjön, a fe
jé t felfelé állíto ttuk, hogy az arca kivehető ne legyen, és így nagy ne
hezen sikerült végre egy olyan képet kihozni belőle, mely a  kiállítási 
vetítőestén is tetszést arato tt! (Pedig ha tud ták  volna, hogy valójában 
milyen!)57

Ez a szellem határozta  meg a fényképezés oktatását is az am atőrkeretek  
közörtt, azaz az egyesületi életben. A m űkedvelők az épp divatos e ljárá
sokban mélyedtek el, közben gyakran nem volt átfogó szaktudásuk, ahogy 
m aga az oktatás is csupán alkalomszerű volt. Az iparos tanoncok oktatása 
viszont, az 1920-as rendelet következtében, mely az iparszerű fényképezést 
képesítéshez kötötte, egyre rendszeresebbé vált időszakunkban. Az oktatás 
megszervezésének első lépése az önálló fotós osztályok felállítása volt, mely 
1926-ig váratott m agára. Addig ugyanis ,,a kerületenként igen csekély lé t
számú fényképész tanulók ( . . . )  vegyes osztályokba kerültek, s o tt a szabó, 
cukrász, cipész vagy más iparágakhoz tartozó technológiát tanu lták , a fény
képezésről nem is hallo ttak  az iskolában”, csak mestereiknél. 1930-tól m ár 
a gyakorlati oktatás is beindul, s az em lített Sevcsik-féle színvonalas szak
könyv épp a szakiskolai oktatás elősegítésére jö tt létre. Sevcsik Jenő volt az, 
aki az iparosok továbbképzését is szorgalmazta, s ebben eredm ényeket is 
sikerült elérnie a harm incas évek közepétől.

A szövegek m ásodik csoportját azok a cikkek adják, melyek a szakma 
kérdéseit tárgyalják. Ezek az írások a  fotóiparosság nézőpontjából lá tta tjá k  a 
fényképezés helyzetét. A látvány ebből a szemszögből nézve sivárosodó. A 
szakma fokozatosan lesüllyed a tisztes kisiparok közé. Érdekességet csak azok
nak a m estereknek az írásai jelentenek, ak ik  m ár az előző korszakban is ki
tűn tek  széles látókörükkel, friss szellemükkel, szervezőkészségükkel ; őket 
nem követi újabb nemzedék. A különféle, feljegyzésre érdemes kezdem énye
zések nem a fotóiparosság területéről indulnak m ár el, a szakmabeliek egyre 
inkább a  napi, gyakorlati problémák m egöldásában merülnek el, a megélhe
tésért küzdenek. Jól jellemzi a  helyzetüket ez az 1938-as „fotográfus tíz- 
parancsolat” :

I. Becsüld meg a vevőt, m ert az ad ja  meg neked a m indennapi ke
nyeret.
II. K artársad rendelőtábora ne legyen kedvenc vadászterületed.
III. Ne készíts potyaképet, m ert bárm ilyen ürügy alatt elkészített ingyen- 
m unka kim eríti a tisztességtelen verseny kritérium át.
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IV. Ne légy árromboló, m ert ezáltal nemcsak saját létalapodat, hanem  
az egész ipart pusztítod.
V. Építsd le ügynökeidet.
VI. Üzletviteled kovásza legyen a  korszerű m unka és a tisztességes, ész
szerű propaganda.
VII. Bővítsd szakismereteidet, és türelem m el oktasd inasodat és m unka
társadat.
VIII. Ápold m űterm edet és k irakatodat.
IX. Légy lojális kolléga.
X. Támogasd az ipartestületet.

Üj jelenség korszakunkban a fotókritika széles körű elterjedése. A fotó- 
kiállításokra, láttuk, m ár a világháború előtt is nagy figyelemmel, bár szűk 
terjedelem ben reagáltak a lapok. Ami valódi újdonság: a független fotókri
tikus színre lépése. A fotókritikus olyan szakember, ak i ha egyáltalán fotó
zik, azt csupán mellékesen űzi, a hangsúly a kritikusi-teoretikusi tevékeny
ségen van. A m agyar fotótörténet e korszaka tulajdonképpen, akárhogy 
is számoljuk, csupán egyetlen ilyen fotókritikust ta r t  számon, s ez Hevesy 
Iván.

Hevesy m űvészettörténetet tanult, kezdetben irodalom kritikával foglal
kozott, és az aktivizm us, a magyar avantgárd  lapjával, a M ával ta rto tt fenn 
szoros kapcsolatot. Ahogy a Kassák-kör figyelme a töm egm űvészetekre te 
relődik, úgy fedezi fel m agának Hevesy is a színházat, a fotót, a filmet. 1919 
u táni hosszabb bécsi tartózkodása eltávolítja őt a tételes avantgárdtól, s t á 
jékozott, európai műveltségű, független gondolkodóként té r  vissza Budapest
re, hogy azután évtizedeken át hangsúlyosan — ha nem is kizárólagosan — a 
fotográfia sajátszerűségével, társadalm i szerepével foglalkozzék. M agára vál
la lta  azonban az ism eretterjesztés szerepkörét is: a k ritikákon  és elméleti 
írásokon túl technikai és történeti jellegű szakkönyveket egyaránt m egjelen
te te tt. Mindig igen élénken figyelt az új jelenségekre, tendenciákra, ism ertet
te  azokat, maga azonban nem tartozott egy irányzathoz sem, és nem tért visz- 
sza korábbi határozott avantgárd alapállásához sem. M érsékelt hangvételét 
egy rövidebb idézettel illusztrálom.

A fotográfia akkor té rt az igaz ú tra , amikor felism erte, hogy az idegen 
toliakkal való ékeSkedés, a festészet utánzása helyett meg kell próbálnia 
olyan területen kutatn i, szerényen, de saját lábán állva, am elyre őt sa
já t technikai készsége utalja. Szem étre kell hajítani a festés- és rajz- 
utánzásnak, a fotóham isításnak egész kelléktárát, a bróm olaj átnyomó 
felszereléstől kezdve a raszterekig és a lágyrajzú lencsékig, eldobálni az 
egész összelopkodott álöltözetet és új u takra lépni. Az új fotográfusnak 
azonban nemcsak ezt a hamis technikát kell elutasítania magától, hanem 
meg kell kísérelnie azt is, hogy látását felszabadítsa a festői látás évszá
zados terhétől, befolyásától, szemellenzőjétől. Mélységes meggyőződésévé 
kell tennie azt, hogy egészen más a festészet és más a fotografálás, m á
sok a világ piktori és mások fotográfikus szépségei. A m odern fotósnak 
ezért mindig tudatában  kell lennie annak, hogy nem festéket és ecse
tet, hanem fényképezőgépet ta rt  a kezében. A világ szépségeinek olyan 
ismeretlen földjét kell feltárnia, felfedeznie, amelyen ő a gazda, és a 
festészet az, aki idegenül és tehetetlenül érzi magát.5**
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A fotó tehetőségeit lato lgatva ennél messzebb — a Kassák köréhez ta r
tozó szociofotósokat leszám ítva — ekkoriban csak M oholy-Nagy László ment. 
A saját form aterem tő gyakorla tát m éltán alapul vevő s szintén Kassák mel
lől indult Mabody-Naigy m ár a Bauhaus tanára, am ikor A  fényképezés m eg
újulása  című alapvető cikkét közzéteszi.®1 Moholy-Nagy nem csupán a meg 
üjulás szükségességét veti föl, hanem  érvényes művészi program ot is kidol
goz. Írásának bevezetője még Hevesyre rím el:

Minden eddigi vélem ény a fényképezés céljairól és ú tjairó l hamis felte
véseken alapult. Leglényegesebb kérdésként mindig a művészethez való 
viszonyáról beszélték.
A fényképészetet nem értékelhetjük  sem realitás-lerögzítő eljárásként, 
sem tudom ányos kutatások módszereként. Az olyan megállapítások, hogy 
a „m űvészet” elröppenő események rögzítésére vagy reprodukciós eljá
rások bázisának való, szintén tévesek.
A fényképező eljárás az eddig ism ert optikai kifejezőeszközök között egé
szen egyedülálló. Eredm ényeiben is példátlan ott, aho l saját lehetőségei
re tám aszkodik. Már m aguknak a világos—sötét variációknak végtelenül 
finom fokozatai, melyek e jelenséget: fény, m ajdnem  anyagtalanul haté 
sugárzásként adják vissza, elegendők ahhoz, hogy a látásnak, az optikai 
hatáskeltésnek új m ódját alkossák meg.
De a fotográfiai eljárás végtelenül sokkal többre képes. A mai fényké
pezőm unkában m indenekelőtt az a  feladatunk, hogy az eszközök tö r
vényszerűségeinek megfelelő eljárást m egtaláljuk. Csak azután, ha a fény
kép sajátos, egzakt nyelve kifejlődött, fokozhatjuk a valóban elhivatott 
fotográfiát „m űvészetté”. Ehhez az első feltétel: Ne tám aszkodjék tra d i
cionális ábrázoló m ódokra! Sem m iféle mai vagy azelőtti festészét nem ké
pes a fényképezés hatáslehetőségeit utolérni.1*1

Ezután azonban m int egy igazi tanárem ber, m int egy alapkurzus-vezető, 
pontokba szedi a kép és tém a viszonyáról szóló elképzeléseit, a képszerkesz
tésre, a képfelületre vonatkozó igényét. Szavakban is megfogalmazza azt, ami 
a  tárgyias-kísérletező fotózás friss, európai tendenciájára ezekben az években 
jellemző.

Igen színvonalas k ritikai írások jelennek meg korszakunkban egyes írók, 
művészek, m űvészettörténészek, publicisták tollából is, akik általában a prog
resszív jelenségek, a szociofotó, a kísérletező fotózás mellé állnak — m ár ha 
tudnak  azokról. Em lítsük m eg Nádai Pál, Rabinovszky M áriusz, O rtutay Gyu
la, Bálint György, Farkas Zoltán, M ihályfi Ernő, G enthon István, Gaál G á
bor, Kállai Ernő, Szélpál Á rpád és persze Kassák Lajos ilyen jellegű cikkeit. 
Mindazok a gondolkodók, akik alám erülnek a húszas-harm incas évek tömeg- 
m űvészetre vonatkozó elképzeléseibe-utópiáiba, a fotó mellé állnak, m egpró
bálva eloszlatni a m űveltebb nagyközönség gyanakvását (bár nem tagadva sa
já t aggályaikat sem a technika és a művészet összefonódását látva). Most érző
dik igazán, hogy a fotó milyen „alulról jö tt”, milyen kispolgári ízlésű m űfaj, 
m ennyire zavarja a m űvészettel foglalkozókat a fotográfia köznapisága, han
gossága, trivialitása.

A maga szellemi frissességével egészen különleges jelenségnek számító 
kolozsvári K orunk  szerkesztője, Gaál Gábor például em így morfondíroz a fo
tográfiáról :
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S tényleg, a fénykép abban az értelem ben, ahogy még anyáink kora ku lti- 
válta, a nyugodt és berendezkedett polgár egyik szimbolikus tá rgya  volt. 
A polgárság is kreálta. A jó és érzelmes biederm eier. Az akkori lassú 
partú, állott életben ők még hihették, hogy az valam i örökkévalóságszerű, 
ha a fénykép megörökít olyanul, m int amilyennek épp m utatkozunk. Ök 
még hitték, hogy a fényképezőmasina rögzítőereje elm úlhatatlan  em léket 
állít, s ezért adogatták a  fényképeket egymásnak, s cserélték derűre-bo- 
rúra, s tűzdelték  tele szobáik falát. A fénykép akkori frissessége és cso
dálatossága tényleg szolgálhatott azokkal a nemes káprázatokkal, am iket 
e nem is nagyon távoli őseink e képekhez fűztek. De mi fűzzön engem 
egy mai fényképhez, a tárgyhoz, ha bárm ily kedves személyt is ábrázol, 
ha m a m ár mozgásom is fotograf álható, sőt országokon és tengereken keresz
tül képtáviratozható? Mi fűzzön engem e m erev és többé-kevésbé m indig 
pontatlan képhez, amikor valóm legfelfoghatatlanabb része, az elevensé
gem fotograf álható? Ezért teh á t ezek a sorok legkevésbé sem a m élabú 
vagy a szkepszis sorai, hanem csa'k annyi, hogy a tárgyak , a  dolgok m e
gint löktek az emberen egyet, s m ert van mozgófénykép, ezért érzem lim 
lomnak a régit s valami hihetetlenül szomorúnak és kiábrándítónak. Min
den fényképben, még a legvidám abban is van valam i kínos. Még a leg- 
életesebben is van valami merev. Egy, egyetlen pont csak minden fénykép 
egy egész zuhogó életből. M inden fénykép, a legtökéletesebb is — kevés. 
Azt hiteti, hogy a személy, ak it ábrázol, holott a  személynek még csak 
tízmilliomod része sem. Egészen bizonyos, hogy évszázadok távolából, 
am ikorára az a képi és nem fogalm i kultúra, am iben épp élünk, m ár te l
jességében kivirágzik, egészen bizonyos, hogy évszázadok ilyen távlatából 
egész szánalmas valaminek fog hatni az a merev fényképkultúra, am ire 
apáink olyan büszkék voltak.01

Ezeknek az írásoknak a kérdésfelvetése jelentős hangsúlyeltolódást m u
ta t a korábbi k ritikai cikkekhez képest. Ezt megelőzően m indenki azt kérdez
te : művészet-e a  fotográfia? A polémia az ügyben korszakunkban is fo ly tató 
dik a szaklapokban, olyannyira, hogy van, aki ellentm ondást nem tű rően  ki
jelenti, a fotográfia bizony a képalkotó művészetek csúcsa. A szakmától tá 
volabb álló értékelők azonban elju tnak  egy sokkal lényegesebb kérdésig: még
pedig: mi a fotó?  A tapasztalatok egyre gyűlnek, hogy gondolatébresztő, rele
váns választ is lehessen fogalmazni. Ü jra a lá  kell húzzam azonban, hogy e ket
tősség okai között szerepel az új események rejtegetése: a  riportfotó, a szocio- 
fotó, a kísérletező fotó, az avantgárd fotó tényeit csupán a beavatottak ism er
ték, a szélesebb közönség nem. A fotó mibenlétének tisztázása nálunk az új 
tárgyiasság, a Neue Sachlichkeit elfogadásával kezdődött. Hevesy például így 
ír egyik első fotókritikájában : „Az új tárgyiasság nem osztályozza a  m otívu
m okat előkelőségük és poétikusságuk szerint: minden m otívum  méltó az áb
rázolásra.”112 Ügy nem kell hangsúlyozni, milyen kiáltó az ellentét Hevesy és 
m ondjuk Dulovits felfogása között.

S míg a szaklapok és az „olcsó” szakkönyvek fokozatosan kifejlesztik a 
„fotóművészet” új, gyöngyösbokrétás akadém izm usának receptekre egyszerűsí
te tt esztétikáját, addig néhány határozott cikk és egy-két bátortalan össze
foglaló könyv m ár arra  vállalkozik, hogy ez utóbbi kérdésre — m árm int hogy 
„mi a fotó?” — gondolati rendszerbe szerveződő választ pórbáljon adni. Ez a
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p ár publikáció, a szövegek negyedik csoportja — a hazai ku ltú ra sajátosságai
ból adódóan — a m agyar baloldali avan tgárd  történetéhez tartozik.

A könyvek közül m indenképpen meg kell em lítetünk Roth László és Bro- 
gyányi Kálmán kiadványát. Egyik sem a „trianoni” M agyarország területén  
jelen t meg, s m indkettő  pszichoanalízissel, messianizmussal és szocialista meg
győződéssel színezett nézeteket hangoztat. Az egyik könyv szerzője egy gya
korló vidéki fotográfus — ez megfogalmazásainak bizonytalanságán is érző
dik —, a m ásiké m űvészettörténész, a  Sarló-mozgalom ideológusa. M indkettő
jük  példái között ú jra  és ú jra  előkerül a  korszak művészeti gondolkodásának 
két sarokpontja: a Bauhaus és a szovjet filmművészet.

A tervszerű tudatosítás és a dokum entáció terem tette  meg az osztály- 
harc fron tjára  vont fotót, a szociográfiát, am ikor előzetes szociológiai ana
lízisek fölboncolják az osztály jelenség gyökerét, és az ellentéteknek fotók 
által való m egm utatásával, a  dolgot szegmentáló m ontázsokkal és statisz
tikákkal a problém át sokoldalúan és plasztikusan állítja  élére. Nem von
ják le a végső konklúziót, de az élére állíto tt ellentétek m egm utatásával 
kaput nyitnak a tudatba ennek m egtevésére.
Amikor 1931-ben Rosie Ney, a  párisi Vue folyóirat fotóm unkatársa a 
„Sarló” m eghívására végigjárta Szlovenszkót, m indenütt felvételeket ké
szítve, a hatalm as képanyag kiállítása egyetlen keresztm etszetben m utatta  
be a mai Szlovenszkót. A m artosi népviselettől a hegyi bacsák portréján 
át a ruszinszkói éhségvidékig. Ebben a kaleidoszkópban önként csoporto
sultak a sa já t ellentéteikbe a  képek. A fotografáló, a  képeket montáló és 
néző em ber ideológiája á tü tö tt a képen, és kihangsúlyozta a  tendenciát: 
az urasági táb lák  p artja ira  száműzött nincsteleneket, a szlovenszkói fa l
vaik m ikrokozmoszában a nyugati kapitalizm us betörését a Duna menti ős
term elő a kisiparosi területek  életébe, a kolonizációt, a csendőrt, az egy 
tál krum pli életstandard ját, a skorbut, az angolkór, az éhség verdhovinai 
had járatának  áldozatait. M indezt m egdöbbentően, frissen és cáfolhatatla- 
nul. A fotó tanu lság tételre  hívta a valóságot, és a valóság vallott. — Bro- 
gyányi K álm án“1
A fotográfia ott, ahol a m űvészet területén  is saját lehetőségeire tám asz
kodik, egészen példátlan eredm ényeket képes felm utatni. A fényképező el
járás az eddig ism ert optikai kifejezési eszközök között teljesen egyedül
álló. A szemlélhető valóság kifejezésében az összes művészetek között a 
fotográfiával érhetjük el a legtökéletesebb kifejezést, szemben az iroda
lommal — m ely legfeljebb leíró — és szemben a képzőművészetekkel, m e
lyek lehetnek ábrázolóak vagy kifejezőek, de sohasem százszázalékosan 
dokum entárisak a valóságra nézve. A fotográfia m int tárgyábrázolás és 
valóság-dokumentálás felszabadít a szó, és képfogalom minden .nehézsé
gétől. És ez a kifejezési mód a közlés internacionális és kollektív közlési 
módja is egyúttal, m ert a fotográfia m ondanivalói m inden nyelvű ember 
előtt általánosak és egyértelm űek.
A kor standard  vonalán tehát az új fotográfia a valóságlátás örömét hozza 
el a valóságot kereső em bernek.
A fotográfia ma m ár önálló művészet, megvannak a maga sajátos esz
közei, törvényei, megvan a maga sajátos egzakt nyelve, mely egyúttal 
időszerűvé is teszi könyvem  m egjelenését. ■— Roth László“1
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Roth könyvének —  és Brogyányiénak is — a fogadtatása enyhén szólva 
polarizált:

M egtudjuk m ár az előszóból, hogy a fotográfia képességeit a  feudális 
arisztokrata-esztétika szolgálatába állíto tta; hogy a világháború a polgári 
szemlélet védőbástyájáról — a fényképészetről — is lerán to tta  a leplet, 
hogy a fotográfia internacionális és kollektív, és hogy időszerű a könyv
nek megjelenése. így száz oldalon: m intha az em ber egy népm egváltót 
hallana szónokolni. Lehet, hogy a referensnek betegsége a szófukarság, 
de még a fotográfiát is az osztályszemlélet hordozójává tenni és ennyi ol
dalon semmi praktikusat nem  mondani, tényleg „önálló m űvészet”. Un
juk  m ár a folytonos teoretizálást — nem kell hozzá semmi más, csak jó 
irókészség (töltőtoll) —, lássunk már egyszer gyakorlati-technikai dol
got, ha csak ötven oldalon is, az elméletet majd megcsináljuk hozzá utó
lag. — Vydareny Iván'”
Jó kézikönyv néhány hasznos gyakorlati útm utatással, kezdő am atőrök 
részére. De még hasznosabb a munkásfotósok számára, akik helyzetükből 
következően nagyrészt kultúrálatlanok a fotóművészet eszközeiben, szocio
lógiájában és esztétikájában, ami nélkül pedig szinte lehetetlen annak  a 
feladatnak a betöltése, am ire a munkásfotósok vállalkoztak. ( . . . )  A fotót 
nem állítja  egyszerűen a politikai mozgalom szolgálatába, hanem m ester
ségbeli tökéletesítésére törekszik, m ert úgy véli, nagyon helyesen, hogy 
a fotográfus világlátásának a tudatosításával, optikai ku ltú rájának  elmé
lyítésével tulajdonképpen a  művészet frontján  ugyanazt a célt szolgáljuk, 
m int a szocialista politikusok a politika frontján. — Kassák Lajos1“’

E könyvekre való reagálás, Kassák körének helyeslő rábólintása, illetve a 
„hivatásos” amatőröknek, a  hivatalos fotós társadalom nak az ingerült reagálá
sa fényt vet arra, hogy m intha két fotókultúra létezett volna ebben a két 
évtizedben egymás mellett, egymástól függetlenül, egymásról alig tudom ást 
véve. A korábban felsorolt írók és kritikusok például szinte soha nem reagál
tak a „magyaros stílusra”, remélve, hogy annak divatja, hozzá nem értőket 
elkápráztató sikere talán csak elm úlik valahára.

Egyvalamire m indannyian felfigyeltek, s ez a harminoas évek fotós 
gondolkodásának egyik kulcsmotívuma. A „vasárnapi népi genre” m ellett és 
a többi jellegzetes „hivatásos” am atőrm űfaj mellett e korszakban alakulnak 
ki a p rivát fotózás legkülönfélébb tömeges formái. Hevesy m agyar fotótörté
neti összefoglalójában — e m űfajban máig az egyetlen — a  fotókereskedelmi 
adatok a lap ján  300 000-re teszi a m agyar fotósok számát (s ez az adat, 
tudjuk, egy területében jelentősen csonkított M agyarországra vonatkozik). 
Ennyi fényképező nem hódolt a „fotóm űvészetnek”, a m agyar fotográfia 
minden hangos sikere m ellett is a túlnyomó többség „m űvei” ugyanazok a 
toposz-ismétlő családi anzixok voltak, mint bárm erre a világban.

Míg az amatőrök alapvetően a „tanult em berek”, a kispolgárok, tisztvise
lők közül kerülnek ki, addig a  privát fotózást űzők tábora még ennél is 
szélesebb és heterogénebb. A forgalomban lévő kam erák többsége olcsó box- 
gép. A privát fotósok képzetlenségükkel, képalkotásuk esetlegességével új 
képlátást, új képírást terem tettek.

A fotográfia elérkezett önmagához, s ezzel a szocializmus szigorú k ri
tikai tendenciájának, reális életlátásának és az em bert átform álni akaró
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törekvésének egyik lényeges eszköze lett. A szocialista fotográfus ma 
m ár a kollektivizálódó em ber rom antika és szentim entalizm us nélküli vi
lágnézetét is ki tud ja  fejezni az apparátus objektívjén át.'17

Megint osalk Kassák és m unfcatársgárdája, akik e jelenséggel érdeméhez 
m éltóan foglalkoznak. Ügy ta rtják , hogy a  nemsokára eljövő új és szabad 
viliágban éppen a fényképek révén írják  m ajd a m unkásak, az egyszerű em
berek  a m aguk kollektív „optikai tö rténelm ét”.

Egyik vonalon a  m ai családi fénykép (fotográfia em lékeztető  fajtája) fej
lődik tovább, m íg végre egyéni és családi életírássá fog kiszélesedni. A 
mai ember szám ára az önfényképezés ritka és ünnepi alkalom. Szívesen 
megörökíti m agát, életének érdekesebb, kiemelkedő eseményeiről — fő
leg, ha ezek az események egyúttal kellemesek is: kiránduláson, társas
vacsorán, névnapon vagy néha a sem m ittevés hangulatában. A rra egye
lőre nem is gondol, hogy m ásféle mozzanatokban is m egőrizhetné a m a
ga életem lékeit: fényképezhetne közömbös pillanatokat (melyeknek, visz- 
szanézve, mégiscsak m egvan a maguk jelentősége), sőt éppúgy a szomorú 
és komor, küzdelmes időket is. (. . .) így válik a  családi fényképből az 
egyén optikai élettörténete, a  lá thatóvá rögzített élet. Persze az, aki a 
fényképben nem  múló szórakozást keres, hanem életfolyásának egy opti
kai vázlatát akarja  felrajzolni, nem  várhat ritka alkalm akra, hanem  fel
vevőgépét naponta, sőt naponta többször használnia kell. Az optikai napló- 
vezetés egy m ódját kell tehá t hogy gyakorolja. Am int az írott napló tö- 
kélelenül és sokszor ham isan m egörökít m indent, am it az em ber feljegyzés
re  méltónak talál, éppoly gyakorisággal, de igaz hűséggel őrzi meg a 
fényképnapló  életünk fő m ozzanatait s velük m indazt a gondolatot, ér
zést, hangulatot, am i hozzájuk fűződik.68

*  *  *

Elegendő a tö rténe ti táv la tunk  ahhoz, hogy a fotó kulturális szerepének 
m ás vonatkozásait is le írjuk  ; a fotográfia látásalakító szerepén tú l általáno
sabb kom ponenseket is figyelembe vegyünk.

A látvány észlelésén, befogadásán kívül először is az emlékezés karak te
rének megváltozásáról kell szót ejteni. Bizonyos, hogy az emlékképek és álmok 
jellege és szerkezete is átalakuláson m ent át az utóbbi évtizedekben. A foto- 
gráfikus kép ugyanis azzal a különös sajátossággal rendelkezik, hogy — akár
csak a  valóságos látvány  — pillanatszerűen hat. A fotó nem szemlélésre való, 
nem  rendelkezik azzal a fa jta  kim eríthetetlenséggel, m int a  festett kép, hanem 
egyszeri ránézésre ivódik a m em óriánkba. így tehát a fotográfikusan rögzí
te t t  kép a valóságos élm ényekkel egyenrangúvá válhat, sőt bizonyos ese
tekben ki is szoríthatja azt (gondoljunk csak az útiképekre, a turistafotók
ra , amelyek hathatósan helyettesítik  az úti emlékeket, illetve maguk válnak 
útiiélménnyé és 'kizárólagos útiem iékké. így a fotó révén átalakul egyrészt a 
hétköznapi látvány, másfelől pedig a különös, egzotikus látvány  — és élmény 
— struk túrája . A különféle életform ákat, melyek közül m ár a kissé devián
sak is egzotikusnak szám ítottak korábban, ma m ár m indennapiaknak tekin
tik. E folyam atot olyasfajta fotográfiák (is) katalizálták, m int az amerikai 
FSA fotósainak képei vagy Szlovákiában, nálunk a szociofotósok művei.
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Ugyanakkor a hírszolgálatok révén a különleges teljesítm ények, produkciók 
köre vette á t az egzotikumok és kuriózumok töm egkulturálisan szükségesnek 
mutatkozó szerepkörét.

A másik igen fontos aspektusa a fotográfiának az, am it eseménynek, 
dokum entum nak szokás nevezni. Susan Sontag szolgál annak legszellemesebb 
leírásával, hogy a  fotó tulajdonképpen maga is esemény, az eseménybe való 
be nem avatkozás, sőt 'tu lajdonképpen az „ottlét” bárm ikor hatásos indoka.

A kép ugyanakkor csak verbális kontextusban létezik: a fotó m in t tárgy  
— hacsak nem tudjuk , k it ábrázol, mikor, m iért — értéktelen, eldobható. 
Bár éppen m ostanában kezdődött meg a  korai („prim itív”) képek hirtelen  
fölértékelődése a nagyközönség körében, azaz a „fotóm űvészeten” kívüli régi 
privát fotók is értékkel, árral kezdenek rendelkezni — ám ez ta lán  semmi 
mással, m int az általános nosztalgiával és a piacra dobható eredeti „an
tik ” m űtárgyak csökkenésével függ össze.

A fotó létrejöttének egyik aspektusa, a túlélés, igen erős m otiváló ténye
ző. A halott ember képe m indenkit felkavar, ugyanakkor azzal a megbéké
léssel szolgál, hogy lám , nem  felejtjük el őt, hisz megőriztük arcvonásait. Ez 
a megbékélés m ásfajta m egnyugvást is hoz a kép nézője számára — hisz róla 
is készült számtalan fotó. Ámde az ilyesfajta tú lélés morbid, em bertelen olda
lával nem vagyunk hajlandók foglalkozni. Pedig a  fotó em bertelensége, gya
lázatos természete nyilvánvaló. Vegyünk elő ipéldául egy ak tfo tó t nagyanyáink 
idejéből. Aztán szembesítsük a meztelen nő lá ttán  keletkező bizsergető ér
zésünket a valósággal — m it éreznénk, ha a m a nyolcvanéves m odellt lá t
nánk ilyesfajta módon életében vagy holtában —, és gondolkodjunk el azon, 
m it is jelent az, hogy a  fo tográfia túlél bennünket.

A fotóról, annak kultúrájáró l, társadalm i szerepéről gondolkodók ma 
nálunk is ilyesfajta összefüggésekbe helyezik bele a  kam era által rögzített 
képet (s a fenti, nem teljes és nem ide illő teoretikus bekezdés ezeknek a 
terjedelm es és egy-egy rövid idézetre nem egyszerűsíthető írásoknak a  fog
lalata). A fotóelméleti írásokban — Веке László, Lőrinczy György, Erdély 
Miklós, Miklós Pál, Végvári Lajos, Szilágyi Gábor, M ontvai A ttila és mások 
írásaiban — sorra felm erül a  fotótárgy identitásának 'kérdése, a tárgy  és a 
képmás felcserélhetőségének problémája, a fotó evidens, ám lényeges egyide
jűsége; figyelem fordul a  fotó befogadásának kérdéseire, a fotófogyasztási 
szokásokra (Vági Gábor, S. Nagy Katalin s utóbb Forgács Péter és a  szerző 
közös kutatásai); s egyáltaláb a fotográfia szociológiai, esztétikai, ism eretel
méleti státusára (Horányi özséb, Hernádi Miklós és mások).

Ám nem volt rövid az az út, amelyik az elméleti gondolkodás e fokáig 
elvezetett. A második világháború után Magyarországon a fotós terü le ten  
teljes volt a zavar. Nem volt olyan művészeti mozgalom, nem volt a  fotónak 
olyan személyisége, amely vagy aki az újjászervezés feladatát m agára tud ta 
volna vállalni. A korábbi „hivatásos” amatőrök helyzete egy csapásra meg
változott. Míg szakértelm ükre szükség volt, s így vezető állásokat foglalhat
tak  el a szakma új intézm ényeiben és vállalatainál, addig stílusuk, ahogy te l
tek az évek, egyre inkább megbélyegzetté vált. Mindent, am i a  két világhá
ború között keletkezett, egy kalap alá véve form alistának, „ tú lcifrázo ttnak” 
tarto ttak , sablonosnak, m ondanivaló nélkülinek, ideológiailag üresnek. (Ter
mészetesen hasonló jelzőket kaptak a mediális és kísérletező fotósok is.)
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Egyedül Kálmán K atáék szociofotós törekvéseiből válhatott volna „haladó 
hagyom ány”, ám ehhez nek ik  is „bizonyítaniuk” kellett. így készült el pél
dáu l Kálmán K ata új könyve, a Tiborc új arca 1953-ban (kiadására 1955-ben 
kerü lt sor), melyben ú jra  lefotózza csaknem húsz évvel korábbi, akkor nyo
m orban, most a  m egváltozott valóságban élő m odelljeit. A didaktikus feladat 
m agát a fotóst is elkeserítette , második Tiborc-könyve után több albumot 
nem  is adott ki.

Azt hiszem, e példa élesen rávilágít, hogy mit je lentett az: a fotó egy 
évtizeden át semmi más nem  volt, m int d irek t ,ideológiai eszköz. Ebbeír 
a légkörben még a  tiszta esztétizálás is eltévelyedésnek számított. A kiemelt 
fotós műfaj a riport volt, ám olyan követelm ényeket támaszotta'k a ripor- 
tázs elé, hogy annak  tisztességesen megfelelni nem lehetett.

Egy-egy töm egdem onstrációt úgy kellene felfogni, m int a  fényképészek 
nagy napját, kiem elkedő alkalm at arra, hogy fe ltárják  népünk arculatát 
a maga egész sokoldalúságában. De hiába keresnők a típusok egész tö
megét: a fényképek nem örökítették meg őket. M ár-m ár fárasztóan is
métlődnek egyes tém ák:  nyakon ülő, integető gyerekek egész légióját 
látjuk, de h iába keresnők a m arkáns proletárarcokat, idősebbeket és 
középkorúakat egyarán t. Táncoló fiatalok sok felvételen szerepelnek, de 
komoly, elgondolkodó, az ünnepség felemelő m ozzanatait kifejező if
jú  arcokat szinte nem látni. A felvonulás minden résztvevője számos 
meghitt, apró élm énnyel tér haza, am elyeket a felvételező lencséje nem 
rögzített, m ert figyelm ük bizonyos, m ár „elfogadott” tém ákra szűkül. 
Egy tavalyi s ikerü lt kép nyomán divattá váltak a gyerekekkel játszó ka
tonák. Természetesen nem az a baj, hogy ez a tém a idén „polgárjogot” 
kapott, hanem az, hogy a jó kezdeményezéseket nem követték más, ha
sonlóan jók.1“1

Lassan kezdődik meg a fotókultúra tényleges újjászervezése, mely egy
ú tta l jelentős á ts tru k tu rá ló d ást is jelentett. A fényképező iparos és kereskedő 
végleg súlyát veszti a fotográfia szempontjából láncszemévé válik a bokro
sodó szövetkezeti-vállalati szolgáltató-hálózatnak. Viszont önálló státust sze
rez a „fotóművész” — százak élnek meg kizárólag önálló fotókészítésből: ri
porterek, reklámfotósok, kiállítóművészek. A középszintű (szakmunkás) fo
tósképzés a szolgáltató-ágazat utánpótlását biztosítja. Az önálló fotóssá válás
nak nincsen „ in fras tru k tú rá ja" : a legtipikusabb út az amatőrmozgalomból in
dul, de talán több a kivétel, m int a szabályos pályaív. Az eszközök és eljárá
sok olcsósága és technikai karak tere m iatt az am atőrfotó a diákok közül ver
buvál: aki diákkora u tán  is esztétikai ambíciókkal használ rendszeresen ka
m erát, vagy kinövi ham arosan az am atőrmozgalm at, vagy évtizedeken át 
(ú jra  csak!) ..hivatásos am atő r”, kiállítható és pályázgató lesz kluokeretben. 
E klubok tagsága — társadalm i értelemben — meglehetősen heterogén, s 
rövid időszakokat leszám ítva, valóságos kulturális hatóerő nélküli.

A Kassák-féle m unkásfotózás folytatás nélkül marad. Ennek egyik lénye
ges oka a második világháború utáni első évtized nagy szakadása, mely min
den  alulról szerveződő elképzelést keményen felülről szervezetté alakít. Sem
mi nem valósul meg a Gergő Endre utópiájában oly szépen elképzelt „vizuá
lis naplóírásból”, és a „vizuális történelem nek” sincs kollektív karaktere. A 
létrejövő fotókulturális intézmények e s truk tú rába illeszkednek.
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1954-ben újra van lapja a szakmának, a máig is létező, főleg am atőr- 
igényeket kielégítő, színvonalasnak nem  tnevezhető Fotó. Az 1958-ban meg
induló kőnyomatos F ényképm űvészeti Tájékoztatóból Rozgonyi Iván vezeté
sével egy évtized alatt valódi elméleti szaklap lesz: a sokáig igen szűk kör
höz eljutó, de egyre népszerűbbé váló Fotóművészet. Szaporodnak a techni
kai jellegű szakkönyvek, a különféle olcsó sorozatok után idővel igényes 
technikai segédkönyvek is rendelkezésre állnak. Egy sor más típusú  kézi
könyv, használható lexikon azonban hiányzik. És „kitalálatlan” az a lbum ki
adás m ikéntje is. Az alacsony példányszámban megjelent Fotótörténeti Kis
könyvtár tizenöt kötete, mely a 20. századi m agyar fotográfia nagy egyénisé
geit volt hivatva bem utatni, épp csak elkelt70, s az utóbbi évtizedek egyet
len igazán magas színvonalú fotós albumával, az 1981-ben New Y orkban el
hunyt Lőrinczy György még Magyarországon publikált New York-könyvével 
tele voltak a félárú könyvesboltok. Valójában a fotótörténeti kism onográfiák 
szerkesztői sem hittek  abban, hogy az autonóm fotó érdekli a közönséget, s 
ezen túlmenően is számos szakmai hiba róható fel annak a sorozatnak, leg
főképpen az, hogy élvezhetetlen (rosszul nyomott és kis méretű) a  képanyaga, 
Lőrinczy könyve pedig 1972-ben jelent meg — túl korán jö tt tehát. Ezt iga
zolja a  századfordulós várostörténeti könyvnek álcázott Klösz György-al- 
bum későbbi elsöprő sikere: a drága album az elmúlt évek során több nyel
ven, több kiadást ért meg.

1956 nyarán önállósult a M agyar Fotóművészek Szövetsége (jelenleg há
romszáz fő fölötti tagsággal), mely — más szervezet h íján  — sokáig az  am a
tőrök ügyének is gondviselője volt. Az amatőrmozgalom patrónusává később 
a Népművelési Intézet vált.

A fényképezőgép korunk technikájához szoktat, technológiája közel hoz
za a korszerű term észettudományos ismereteket. M unkafolyam atai pon
tosságot követelnek, minden hiba az eredm ényt gyengíti. Mindezek mel
le tt — m ár kezdetleges szinten is — az alkotó folyamat átélésének ele
mi élményét nyújtja, s saját szféráin túl találkozhat a legkülönbözőbb 
tudományokkal, művészetekkel egyaránt. Ezek azók az összefüggések, 
melyek népm űvelési feladattá  teszik a mozgalom iránti spontán és tö
meges érdeklődés szervezett kielégítését.'1

Fotográfiánk dolgaiban máig a Szövetségnek van a legnagyobb tek in té
lye: a hivatásos fotográfusok „művészi” ambícióinak támogatója, a  fotóm ű- 
vészet-történeti gyűjtem ény kezelője. (Múzeumok is gyűjtenek fotótörténeti 
anyagot, bár többnyire szakterületük szerint; a legjelentősebb kollekcióval a 
Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos 
Műszaki Múzeum rendelkezik; az eddigi legfontosabb fotótörténeti kiállításo
kat is múzeumok szervezték: a székesfehérvári István Király Múzeum és 
a miskolci Herman Ottó Múzeum.) E két szervezet, a Népművelési Intézet 
és a Szövetség kezdeményezi a színvonalasabb kortárs fotóművészeti kiállí
tások jelentős hányadát (bár a legutóbbi összefoglaló kiállítás, a F iatal fotó 
1980 utáni helyszíne a miskolci Fotógaléria volt), s a Szövetség gondoskodik 
a m agyar fotótörténet tényeinek és emlékeinek archiválásáról, népszerűsítésé
ről. Ami még ilyen mértékig is m egoldatlan: az a fotóoktatás kérdése. Ez a 
s truk tú ra  végeredményben nem a fotókultúra széles kiművelését, hanem a 
hivatásos fotósok működési kereteinek intézm ényesített védelmét szolgálja.
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Az e korszakban m egjelent írások élén Rónai Dénes cikke áll. Rónai 
nem  is az előző generáció tagja, m ár túl van a hetvenen, am ikor kikristályo
sodott nézeteit összefoglaló, rövid tanu lm ányát közzéteszi Kassák utolsó 
lapjában. Egy m ondatba sűríti a  korábbi évtizedek fotókíserleteinek tanu lsá
gát: a  fotográfiának „csak a fény léhet tém ája”.72 Senki nem figyel azon
ban a bölcs szavakra. A fotó realizm usának kérdése kerül az előtérbe s a 
pártosságé, a népiességé. A szakmát űzők lelkiism eretűk m egnyugtatására le 
is szögezik :

A magyar fotográfia m indenkor m egm aradt nagy vonásokban a realitás 
talaján. A háború u tán  ezért volt képes m egérteni a szocialista realista 
törekvéseket.7:1

Mindezek u tán  a hatvanas évek folyam án — jobb híján s más szinten 
m int korábban — a vezető fotóművészek kénytelenek voltak ahhoz a  felfo
gáshoz visszatérni, hogy képük tém ájául a szépet, az ideológiai töltés nélküli 
szépet választották. Innen íkezdődik a szépelgő -zsáner-, állat- és tárgyfotok- 
nak az az áradata, m ely a  kiállításokon máig dominál.

A  m űvészetek feladata, s ennyiben a fo tóm űvészeté is, hogy a jelensé
gek esztétikai lényegét, esztétikai tulajdonságait tükrözze.7'1

A  fotografálás : esztétikai és eszmei m ozzanatok segítségével em berképű
vé formált dokum entum , vagyis a m űvészi fén ykép  nem marad meg a 
látott valóság felü letén , hanem a fotográfus által interpretálva, a kivá
gás segítségével átlényegíti és emberiessé teljesíti azt.“’

Három egymás u tán i nemzedék kísérelte m eg ú jra  felvetni a  fotószerűség 
gondolatát a hatvanas évek végétől máig — s az esztétikai újragondolástól az 
autom ata kam era hétköznapokba való „au tom atikus” beépítéséig. Valódi fó
rum  nem lévén adott szám ukra, ezeknek a  generációknak az elképzelései és 
teljesítm ényei csupán a szakmai erjesztéshez já ru ltak  hozzá, komoly hatást 
nem  állt m ódjukban k ife jten i a szélesebb közönségre. Ám tevékenységük kö
vetkezm ényéképpen nem  ritka m ár az olyan fotográfus, legyen szó am atőr
ről, riporterről, reklám fotósról, aki korával összhangban álló kép fogalmazá
sára képes.

Még egy tényezőnek van szerepe abban, hogy a skolasztikus realizmus
tól a  valódi fotóelm élet felé haladunk, bár ilyen karakterű  összefoglalóval 
nem  rendelkezünk, csupán jelentős adalékokkal. A képzőművészet hatvanas 
és főleg hetvenes évtizedbeli átalakulásában a fotót egyre inkább tekintetbe 
vette, valódi partn erk én t kezelte, s a  kam erát pedig egyre term észeteseb
ben használták az alkotók. E folyamatban a fotó nem eszköz volt: tényle
ges sajátosságaira k erü lt a hangsúly. Am ikor a  hetvenes évek képzőművé
szei felteszik a kérdést: mi a művészet?, a választ d ók u m enta r  ista hűséggel 
és hitelességgel k ívánják  megfogalmazni. A m ikor pedig azt mondják, hogy a 
m űalkotás legfontosabb eleme a megfogalmazásra kerülő idea, s nem maga a 
fogalmazás, akkor sorra olyan kijelentésekkel élnek, amelyeknek a tárgyiasu- 
láshoz vezető egyik legmegfelelőbb ú tja a kam era révén létrehozott kép.

A színes fotófelhasználás szempontjából a következő (mintegy 15—20 év
re  tehető) periódust nálunk  a szakfényképészeti és am atőr vonalon egy
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a rán t a dinam ikus fellendülés időszakának ta rtju k . A fotófelhasználási 
szobások meglevő lakossági jellemzői alapján valószínűsíthető, hogy — 
a  közfelfogástól eltérően — az am atőr felfutás nemhogy a  szakfény
képészeti igények rovására menne, de kifejezetten stim ulálja azokat. Lé
nyeges sajátosság, hogy ez nemcsak eltérő társadalm i csoportok jellegze
tes és párhuzam osan felfutó igénykielégítési m ódjait illetően, de azonos 
társadalm i csoportokon belül is igaz. Nem volna indokolt a  ffotófelhasz- 
nálássál kapcsolatos em beri szükségletek, igényék és a  felhasználási szo
kások végigkövetése, ha mindez nem kötődne műszaki-teűhnológiai érte
lemben anyag- és eszközellátási, ,/termelési” és szervezési problém ák
hoz. ( . . . )  A fotófelhasználás alapvető em beri szükségletekhez kapcso
lódik. Ebből következik, hogy szerepe nem átm enetileg növekedett meg, 
hanem  várhatóan tartósan  fennmarad, sőt összvolumene növekvő ten 
denciájú. Egyrészt a rendszeres fotófelhasználók köre bővül, m ás ré sz  a 
m ár régebben e csoporthoz tartozók igénye is növekszik.76

Ma, az 1980-as évek közepén, a fényképezés tulajdonképpen nevetségesen 
ódivatú m édium nak tartható . Olyan, mint a  gőzmozdony az ű rrak é ta  korá
ban. A kam erák többségében kényelmetlenül hunyorogva egy piciny lyukba 
kell belebámulni, az tán  m indenfélét tekergetnti és állítgatni a m asinán, és 
m iután elsütöttük, jelentős időt kell várnunk, hogy egyáltalán m egtudjuk, 
milyen az eredmény, az van-e a  képen, am it akartunk. Az is időbe telik, 
amíg a  filmszalagra az összes kép felkerül. Aztán a laborálás is m eglehető
sen idő- (és emberi munka) igényes folyamat. S végül az eredm ény gya
korta Okoz csalódást, a  gép sok vonatkozásban gyengébb, nehézkesebb, m in
denesetre m ásként működő eszköz, m int a szem.

A kam era és a  kép között közvetítőre van szükség, és a közvetítő, a 
„negatív” meglehetősen sérülékeny valami. Továbbá igen nehézkesen il
leszthető be egy információ-visszakereső rendszerbe, így a negatívon tá ro lt 
információhoz körülm ényes hozzáférni. A kép is igen védtelen: tö rik , k ar
colódik, fakul, gyúlékony, egyszóval esendő jószág. Továbbmenve, m aga a 
produktum , a papírkép  inem kom patibilis a  többi kommunikációs m é
diummal. Kinyomtatásához, továbbításához, képernyőre viteléhez a raszteres 
képet ú jra  raszterre kell bontani, s ezzel, túl azon, hogy a  minősége romlik, 
kézműves jellege, m űtárgylehetősége pusztul el, a  fotó reprodukcióvá, illetve 
— más szemszögből — valóban csupán információvá válik.

Ósdi dolog tehát a fotó. A polaroid, az autom ata kam era s a  többi ú jítás 
is csak toldozás-foldozás, egyik sem hozott minőségi változást. Ha az 1930- 
as éveket illetően arró l beszéltünk, hogy a  fotó föltalálását a kör diktálta, 
hogy Niepoe, D aguerre és Talbot eredményei szükségszernek voltak, akkor 
azt kell m ondanunk, hogy ma legalább ilyen szükségszerű egy gyökeresen 
más állóképrögzítési technika kikísérletezése és bevezetése, mely nem  a  k é
mián, hanem az elektronikán alapul. Addig azonban, m int a rra  a fenti 
„szolgáltatás-fejlesztő jelentés” is utal, méltán lehet számítani a  családi fotó 
forgalmi adatainak folyamatos további emelkedésére, hisz ez az egyetlen tö 
meges médium, am ely a  „köznapi em ber” szám ára szabadon, intézm ényes 
és szellemi kontroll nélkül biztosítja sajátos értékrendjének kifejezését és 
megerősítését, p rivát szférája rítusainak megnemesítését és szimbolizálását.
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S. Nagy Katalin

K A B A L IS Z T IK U S  T Á R G Y A K

A hetvenes évék közepén a kultúrantropolágusok egy am erikai egyete
m en a hallgatók közvetlen tárgyi környezetét vizsgálták. A racionálisan gon
dolkodó, az amerikai középosztálybeli norm ák szerint egészséges életm ódot 
folytató huszonévesek többsége rendszeresen hordott magával, ta rto tt testkö
zelben kabaliszti'kus tárgyakat. É rtéktelen kövektől a drága ékszerekig, 
agyonnyűtt m űanyag vagy szőrállatkáktól préselt virágúikon át fényképig 
számos változatban olyan tárgyakat, am elyeknek használati funkciója egyál
talán  nem volt, díszítő és esztétikai funkciója is másodlagos. A beszélgeté
sekből kiderült, hogy az egyébként rendkívül józan, kritikus, praktikus, cél- 
orientált hallgatók irracionálisán, m ár-m ár rusztikusán viszonyultak e  h a 
szontalan tárgyatttkákhoz. Többségük nem is szívesen ment bele a  m élyebb 
összefüggések taglalásába, elháríto tta annak kiderítését, m iért van szüksége 
arra, hogy legyen tu lajdonában ilyen tárgy. Elfogadták e tárgyak m egm a
gyarázhatatlan létezését, term észetesnek tarto tták , hogy kicsit gunyorosan, 
távolságtartóan, de mégis igen erősen ragaszkodnak megtartásukhoz. Meg
lepődtek viszont azon, hogy társaik  közül milyen soknak van birtokában  
kabalisztilkus tárgy. Szinte m indegyikük úgy vélte, hogy ilyennel ra jta  kívül 
csak néhányan rendelkeznek, méghozzá a gyengébbek, az érzékenyebbek, az 
idegesebbek, a gyerekesebbek, a kicsit másmilyenek. Azaz diszkriminációs 
értékm ozzanatokat, a többségtől elkülönítő, megkülönböztető je len téstarta l
m at vetítettek bele e tárgykapcsolatba. Azért időztem ilyen hosszasan e pél
dánál, m ert ugyanezt a m agatartást tapasztaltam  közgazdasági egyetem re 
járó  tanítványaim nál. Hasonlóképp szégyenlősen, nevetgélve vallották be, 
nogy ők is hurcolásznak magúikkal m indenféle limlomót, gizgazt, vicik-vacák 
tárgyat. Meghökkentő variációkban fordultak elő kövek, kavicsok, kőzetek, 
érmek, ékszerek, levélkék, írások, fényképek, ruhadarabok, fémeszközök (pl. 
csapágyak, szögek, gémkapcsok), préselt növények, illatszeres üvegcsék, do
bozkák, címkék (pl. italosüveg, csokoládépapír), számlák stb. szinte felsorol- 
hatatlan  gazdagságban m űfajukat, anyagukat, form ájukat, színüket, állagu
kat és életkorukat tekintve. Többségük szinte bűntudatosan vallotta be. 
hogy hisz e tárgyak jelentőségében, erejében, nagyon rosszul érezné m agát 
nélkülük, de mégis kom olytalannak, gyermekinek ítélik saját hozzáállásu
kat. Volt olyan is, aki lenézően nem  vállalta, hogy ő is azok közé tartozik, 
akik nem tudják függetleníteni m agukat e csecsebecséktől, s m iközben 
ellennyilatkozott, tenyerében egy tojás alakú, csiszdlt malaohitot szorongatott.
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Nincsenek pontos, statisztikusan igazolt adatgyűjtéseink a  kabalisztikus 
tárgyakra vonatkozóan. Az alábbiak nem  olyan jellegű em pirikus felvéte
lekre alapulóan íród tak , m int általában  a tárgyakra  vonatkozó tanulm á
nyaim. Személyes kikérdezést csak a  tan ítványaim  egy részénél (20 fő, köz- 
gazdasági egyetem isták, 21—25 évesek) és a közvetlen baráti köröm ben (10 
fő, 30—40 év közötti értelmiségiek) folytattam . Viszont megfigyelési jegy
zőkönyvben rögzíte ttük  a közlekedéskultúra kutatásban, hogy száz nem 
hivatalos gépkocsivezetőnek (általános iskolai tanárok, újságírók, közleke
déssel foglalkozó jogászok) milyen kabala tárgyak  találhatók az  autójában. 
Az 1972—78 között fo lytatott lakásm ód—lakásberendezési szokások k u ta tá 
sunkban nem foglalkoztunk a lakásokban található  kabalisztikus tárgyakkal. 
Ennek az írásnak az  előkészítésekor Viszont elővettem ötven budapesti lakó
telepi és ötven sárospatak i polgári-kispolgári lakás fotóit és inventárium ait, 
s tüzetesen átnézve elkészítettem a bennük található  kabalatárgyak lajstro
mát. Az 1982—1984-ben végzett K ulturális in tézm ények tárgyi ellátottsága 
című kutatásban sem  foglalkoztunk külön a kabalisztikus tárgyakkal, de a 
munkahelyi környezetnek is számító művelődési intézményi közegek (pl. 
tanácsiroda, pártiro d a , tantestület, parókia stb.) fotóinak elemzésekor feltűnt, 
hogy hányféle o lyan  tárgy  is jelen van, am i a  magánszférából kerü lt az in
tézményi szférába, és a m unkahely és az egyéb környezet, főleg az otthon 
között biztosítja a  folyam atos kapcsolatot.

Mit tek in th e tü n k  kabalisztikus tá rgynak?  Nyilvánvalóan m indazokat a 
tárgyakat, am elyeknek  elsődlegesen fétis funkciója van. Ez behelyettesítő szük
ségletkielégítés: a  tá rg y  valójában valam i helyett van jelen. Ez a valam i 
rendszerint egy m ásik  ember vagy em bercsoport, illetve egy elvont idea, is
ten, szellemi elv, é rték  vagy sons, végzet, olykor pedig egy m ásik vágyott 
vagy elveszett tárgy . Valódi szükségletről van szó annak ellenére, hogy e 
valódiság gyakorta  álarcban jelenik m eg az elhárítások, bizonytalankodá
sok m iatt pszeudo-szükséglet látszatát keltve. K ultúrtörténetük a  kezdetekig 
nyúlik vissza, elődjeik között o tt vannak a  totemisztikus, a  ku ltikus és a 
szakrális tárgyak. Egyénlélektanilag pedig a csecsemő-anya szimbiotikus k ap 
csolatiig, illetőleg ezen belül az első tárgykapcsolatokig (anyamell, ujjszopás, 
cumi, csörgő stb.). Fétis, mivel úgy u tal az  eredetire, hogy távolságot tart, 
és ebben a d istanciában  lényeges szerepe van a  függőségi viszonynak, illetve 
a függőségen belül is annak, hogy a tulajdonos m agát egy kicsit alacsonyabb
ra, a kabalisztikus tá rg y a t pedig önm aga érték-hierarchiájában nem is ki
csit m agasabbra em eli. Minden ilyen viszony piedesztálra emelés, a  behe
lyettesítendő em ber, tárgy, eszme fé lettes-én funkciójának és felettes-én 
képző funkciójának elismerése. K ívülre helyezés és kívül rekesztés, miköz
ben az azonosulás te ljes vállalása is. A hozZájük való viszony azért is fele
más, kicsit szégyenlős, kicsit megmosolyogni való, kicsit védekező, kicsit ta 
gadó, m ert sa já t in fan tilis késztetéseinket fe lnőttként nehezünkre esik tudo
másul venni, p láne: vállalni. Ezért bagatellizálni próbálja szinte mindenki 
azt, ami halálosan komoly. Groteszk is volna egészen elhinni, s másokkal 
elhitetni, hogy e kis m ütyürkék bárm i ellen is megóvhatnak.

Valójában félig-m eddig, többé-fcevésbé mégis beléjük helyezetten ott a 
rem ény: m egóvnak a  veszteségtől, elvesztéstől, elveszéstől, a  balesetektől, a 
bajtól, a  kórtól, a  (haláltól, a m agánytól. T itokban ta rtju k  létezésüket, elfed
jük, eltakarjuk, am ik én t titkainkat is, hiszen jó volna titkolni tudni a vá-
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gyakat, szorongásokat, vonzalm akat, amelyek mögöttes tartom ánykén t ott 
húzódnak aurájulkban. Megóv, szerencsét hoz, megidéz — mi m indent tu 
lajdonítunk, vetítünk beléjük, am i eredetileg természetesen nincs bennük, 
s am ely jelentésrétegek azonnal lekopnak róluk, ahogy em léktárggyá szelí
dülnek, vagy dísztárggyá kopnak, vagy egyszerűen elfelejtődnek, kiürülnek.

Tárgyaink nagy része szimbolikus tárgy, alkotóeleme a szim bolikus kul
tú rának . A kabalisztikus tárgyakban továbbőrződik a ku ltú ra  ősibb, régibb, 
elm últ, idejétm últ rétegeiből is számos elem. Rendszerint szimbolikus aktus 
során kerülnek hozzánk, tulajdonunkba szimbolikus gesztusok kíséretében. 
Épp ezért beszélhetünk kom m unikációs szituációról és állítha tjuk , hogy a 
kabalisztikus tárgyak kommunikációs eszközök is egyben. Lényegük a kon
taktus kifejeződése, alapfeltételük a párbeszéd, a  közlés. A köteléket szimbo
lizálják ember és ember, em ber és emberasoport (család, bárm iféle kollektíva, 
hobbikor istb.), ember és eszme, ideológia (vallás, párt stb.) között. Talál
kozás, átadás, eltávozás — a gesztusnak, mozdulatoknak m egvan a maga 
koreográfiája, egyféle szerepjátszás, színjáték ez is. Többnyire cserén ala
pul, osere történik, fontos a kölcsönösség mozzanata. E cserében, cserével 
megerősítés zajlik: vallomás a kapcsolat s a h it erejéről, intenzitásáról, meg- 
1 étéről, folyamatosságáról. A valakihez való tartozás, a valam ihez való el
kötelezettség is bennük van, nem ritkán  demonstratív, bizonygató, megerő
sítést, megnyugvást felkínáló módon. Infantilis demonstráció, ördögűző kel
lek, votív szobrooska-utód, mi m inden rejtőzik bennük a  lélek mélységes 
kútjából s a ránk rétegződött ku ltúra térbeli és időbeli távolságaiból. Ad
juk  s kapjuk, ha találkozunk, ha eltávozunk, h a  közeledünk, ha távolodunk, 
ha kapaszkodunk s ha elutasítunk. Két ember, egy és több em ber, egy em
ber és egy elv kapcsolatának kibogozhatatlan bonyolultsága a m isztérium 
háttere, és a saját m agunkkal, kultúránkkal-kulturá latlanságunkkal szembe
nézni képtelenségünk a misztikusság gyökere.

Gyerökkort idézők. A barátságot megpecsételők. A szerelm et elviselhető
vé tevők. A halottainktól megvédők. A családunkat összetartok. Az elveinket 
kézzel foghatóvá tevők. Képzelt és valóságos, ártó és védő szellemeinket 
testközelbe hozók, megmelengetők. Szentségesek és profanizáltak. Az inti
m itás olyan fokán szinte, m int am ihez csak alsóruhanem űink foghatók. De 
még olykor azokat is könnyebben nyilvánosság elé tárjuk , s a meztelenség 
általános előretörésével és a szemérmesség divatja m últával m ég a testünket 
is inkább idegenek elé visszük, m int hogy görcsösen félte tt, am bivalensen 
kezelt kabalisztikus tárgyainkat a  kívülállónak, a m ásoknak, m ásikaknak 
m egm utassuk, vagy ak á r csak létezésüket felfedjük. A személyességnek, az 
intim itásnak ezen a fokán más tárgy  nem is igen áll, m in t a szocializáció 
kezdetekor az anyam ell és a  ku ltú rtö rténeti kezdetkor a totem isztikus tá r
gyak. A személyautókban a  visszapillantó tükrön libegő, lógó szőrös majmok, 
oroszlánok, nyuszifarkak, a  m unkahelyi íróasztalfiókokban őrzött tenyérnyi 
állatsereglet, a főként női táskákban meglapuló kutya, m acska, tigris és 
egyéb vadállatutánzatok az állatokhoz való ősi viszony reprodukálása mel
le tt azt a személyt is állandóan jelenvalóvá teszik, akiktől ezek származnak. 
Helyettesítik a  személyes kapcsolatot, kvázi-védelmet nyújtanak . Senki nem 
hiszi, hogy ezek az apró, olcsó, csúnya tárgyacskák bármi ellen is biztosíté
kot nyújtanak. De hisznek abban, hogy az általuk m egszemélyesített, szere
tett lény ilyen form ában jelenléte öntudatlanul is óvatosabbá, felelősségtel
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jesebbé teszi a döntéseket. (Ehhez hasonló funkciója a  családi fényképeknek, 
a gyerekekről, a szerelmes partnerró l készített fotóknak is van.) Keveredik 
a szőrállatkákban m indaz, ami az állatok legyőzésétől, háziasításától, a labi
rin tus rejtélyének m egfejtésén keresztül M inotaurusz elpusztításához vezet
hetett. Törzsi totem állatokból m a a  személyes kapcsolatok szimbolikus meg
jelenítőivé szelídültek, de m egőrizték fétis és tabu jellegüket. Egyébként 
hátterükben  — m int m indegyik kabalisztikus tárg y n ak  — ott a  kisgyer
m ekkori szoros kötődés is túl a ku ltú rtö rténeti em lékek áthagyományozó- 
dásán. A törzs életképtelenné vált a totem állatok nélkül, a kisgyerm ek még 
az ágyba is magával viszi hirtelen megkedvelt és szinte sosem kideríthető 
okból preferált m ackóját, elefán tját, báránykáját, am elyhez hozzányúlni sem 
enged, és ragaszkodik hozzá görcsösen és rituálisan, m iként nagyon távoli 
ősei a törzset, hordát összetartó, rendszerint generációkról generációkra át
örökített állatfejékhez, szőrös állatrészekhez. A kabalisztikus állatkákhoz is 
egy ideig babonásan ragaszkodunk, aztán valahogy elhagynak bennünket 
ezek a  tárgyak, m ikor m ár nem elég erős a kötelék, szinte a lazulás első 
jelzéseiként már nem figyelünk rá juk  annyira, az tán  lassan elkallódnak, s 
m ikor évek múlva valahonnan előbukkannak, nosztalgikusan, kicsit fájdal
m asan, kicsit szégyenlősen s némi bűntudatot keltve idézik meg egykori 
végletesen komolynak, elszakíthatatlannak h itt, rem élt, vélt kapcsolatun
kat, a  másik embert, szerelm ünket, amelyik belesim ult a hétköznapok nor
m ális rendjébe, gyerekünket, aki felnőtt és levált rólunk, saját egykori 
gyerek-szülő alapélm ényeinket, igaz barátunkat, ak i nélkül semmi se tö rtén
hetett, s akivel m ost ha összejárunk is hébe-hóba, m ár nem tudunk miről 
beszélgetni.

Totemisztikus tárgyakkal tele vannak a népmesék, a  legendák: fésűt 
hagyott hátra m aga helyett a szerelmes, mely vérezni kezdett, am ikor ő 
megsebesült, tükrök, am ik m egrepednék, antropom orfizált tárgyak tanúskod
nak annak a viszonynak az  ősiségéről, amely a m ai kabalisztikus tárgyaink
ban reprodukálódik. A ntropom orfizáltak a szőrállatkák is, olyan emberi tu 
lajdonságokkal felruházottak, am elyeket m agunkról vagy a másikról képze
lünk. A kiválasztáskor ezeknek a  vélt vagy valós, de belevetíthető tulajdon
ságoknak nagyobb a szerepük, m int az egyéb szempontokbnak, ezek elsö
pörhetik  a racionális vagy praktikus, vagy esztétikai megfontolásokat.

Az antropom orfizálás különös módja a növényekkel történő azonosítás. 
Az akáclevélkéket tépő bugyuta m ondókája is a tré fa  mögötti halálos ag
godalom: szeret, nem szeret, szívből, színből, igazán. A népmesékben, le
gendákban elhervadó rózsák, vérző rózsák, színeváltó virágok és egyáltalán: 
a helyettünk, szeretteink helyett élő, elhaló fák, bokrok, virágok, a születés
kor ü lte te tt s a gyerekekkel együtt növő fa m ind-m ind egy különös, ősi 
kultusz m aradványai. Van egy fikusz. amelyet gazdája négyéves korától hur
col m agával m indenhová: 38 év a la tt másfél tucat lakásba, különböző váro
sokba, falvakba, s voltak évek, am ikor nem volt más személyes tulajdona, 
m int ez a növény, am it a szám ára meghatározó első em bertől kapott ajándék
ba és totemmé növesztette magában, saját életfájává. Lepréselt négylevelű 
lóherék, ha szerencsét nem is hoztak, de ünnepi p illanato t a m egtaláláskor 
két em ber kapcsolatában feltétlenül. Szétnyíló könyvek lapjai közé elrej
tőzött virágszirmok, m egfakult levelek képesek em beri arculatúvá válni, és 
megidézni a másilk em ber vonásait.
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A másikkal való teljes azonosulás, még ha időszakos 'is, a ruhacsere, 
valamely ruhadarab viselete. Fetisizmus a javából: kellemes tudni, érezni 
magunkon a másik em ber szagát, bőrének lenyom atát. Szinte m intha az ő 
mozdulatai elevenednének így meg, m intha a viselés során hasonulnánk is 
a másikhoz. Gyakori, hogy 'kabalából, babonából, fétisből — m egint csak töb- 
bé-kevésbé komolyan, félig-meddig öngúnnyal, teljes és mégis távo lság tartó  
hittel — valamilyen, a hétköznapitól eltérő szituációban viseljük a szeretett 
lény ruhadarabját, esetleg többet is. Utazáskor sálját, zokniját, esernyőjét, 
kesztyűjét, zsebkendőjét, valam it a ruhatárából, ami által mégis állandóan 
velünk van, s ami által megóv bennünket rontástól, bajtól, bánattól. A leg
több ember nem gondolkodik mindezen, csak megteszi, nem értelmezi, h a 
nem egy természetes, magától értetődő gesztussal megpecsételi a ruhadarab  
sorsát, és ezen 'keresztül a szerepcserét, szerepjátékot is. Hiszen úgy te h e 
tek, m intha így én te volnék, te velem volnál m indenütt és így tovább: az 
ember 'kapaszkodik minden lehetséges 'fogódzóba, ha m ásként n em . megy, 
pótszerekhez folyamodik. A ruhadarabok viselése szimbolikus aktus, m elyek 
jelző értékével a filmművészet is szívesen él.

Az autókban található Szent Kristóf-érmek és a nyakban hordott ke
resztek, Szűz Máriák, védőszentek nagyon messzi vannak eredeti vallási 
funkciójuktól. Ám kétségtelenül szakrális keletű kabalisztikus tárgyak. Sen- 
id sem hiszi, hogy a görög mitológiából a keresztény ikonológiába á tk e rü lt 
Hermész-Szent Kristóf, egykor az utaknak, utazásoknak, utasoknak is istene, 
majd védőszentje (Szent Kristóf, azaz Krisztofora, neve is eredetileg azt je 
lenti, hogy a Krisztust vivő, épp ezért a gyermek Jézussal a vállán ábrázol
ják, am iként Hermészt Ganümédesszel) valóban beleavatkozhat a 'közlekedési 
eseményekbe, autóvezetési krízishelyzetekbe, és m egvédhet bárm inem ű bal
esettől vagy kockázattól. Viszont jelenvalóságuk mégiscsak m egnyugtató, s 
mégis betöltenek valamiféle szakrális funkciót azáltal, hogy figyelm eztetően- 
fékezően, kontrollként hathatnak az autóvezetőre. Amikor a lakásokban 
találhatók meg kabalatárgyként az eredetileg szakrális tárgyak, akkor in
kább még a  szakrális profanizálásáról van szó, nem is annyira a fétissé vá
lásról. A medalionokban gyakori, hogy védőszenteket valamelyik családtag 
fényképével, a szeretett lény arcképével együtt hordják Szűz M áriát, Szűz 
Máriát a gyermek Jézussal. Itt is a funkciók összemosásán túl a szakrális és 
profán egybeolvadásán keresztül a kabalajélleg válik dominánssá. A d ivat 
még tovább is mehet a profanizálásba : olyan arcképeket is viselnek, am e
lyekről nem is tudni, kicsoda, elszemélytelenedett a viszony a hordott a rc
kép és viselője között.

Holott a fényképeknek különös, kiemelt jelentősége van a kabala tárgyak  
között is. Rendszerint nevezetes csereaktus, ünnepivé tett kom m unikációs 
gesztus a fényképváltás. A mozdulatok inverze zajlik, am ikor a közös fén y 
képek látványos összetépéss bekövetkezik. A kit elhagyunk, aki elhagyott 
bennünket, annak fényképét — vérmérséklettől függően — kettétépjük, di- 
ribdarabra szaggatjuk stb. Megszűnik >a kapcsolat, a fényképeltépéssel szim
bolikusan is megszüntetjük, eltépjük, mintegy dem onstráljuk, hogy a m á
sik megszűnt létezni a szám unkra, halálra van ítélve bennünk. A személy- 
gépkocsikban, a m unkahelyi íróasztalokon, iróasztalfiókokban, a pénztárcák
ban, noteszekben és még számos búvóhelyen őrzött fényképek is kapcsolat- 
rendszerünk dem onstrálásán kívül, számos funkción túl még kabalisztikus
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szerepkörnek is. Valószínűleg a képzőm űvészet kezdetei ism étlődnek öntudat
lanul: egykori barlangrajzok, m iként m ost a  tárcákba zárt, agyongyűrt, t i t 
kos fényképek, a  démonok elűzésére, a szorongások megfékezésére, benső 
énünk kifelé fo rd ításá ra  szolgáltak. A term észetközeli, a term észetnek kiszol
gáltato tt em ber, vadász, állatszelídítő és tü ze t rákó ak á r A frikában, akár 
Ausztráliában, ak á r az európai A ltam irában  vagy Lascauxban a többi ember 
létezéséről m it sem  tudva hihette azt, hogy ha megrajzolja, kifesti a bölé
nyeket, m ajm okat, oroszlánokat, le is győzi őket, és védelmet is talál elle
nük. M indenhatósági fantáziájuk tovább él, ú jra  terem tődik m inden kisgyer
mekben, ak i az t hiszi, ha ő eltakarja  a szemét, őt sem látják , hogy az о 
apukája a világon a legerősebb, s hogy h a  m egrajzolja a  kígyót, amitől meg
rettent, vagy a lak ta lan  éjszakai szorongásait szürreális form ákba önti. ak 
kor m indenen győzedelmeskedhet. A fe lnő tt m ár semmi m itológiát nem te
remt, nem hisz a képtelenben, de mégis : a benne továbbélő kisgyereknek 
szüksége van m agánm itológiákra, m egkapaszkodásra, a  lehetetlenben re
ménykedésre és ehhez szocializált, norm álisan szublimált eszközök a fény
képek. Milyen türelm etlenül követeljük a kapcsolat fontosságnak bizonyíté
kaként az első fényképeket, milyen m egnyugtató védelem a  m unkahelyi kö
zönyben, ru tinm unkák  keltette fásultságban az íróasztalból bárm ikor előhúz
ható családi fényképsor. Utazásainkkor alig különbözik barlangrajzoló őseink
től a lényeget tek in tv e  mohóságunk, ahogy a  fényképezőgép kattogtatásával 
m indent b irtokba igyekszünk venni. F igyeljük  meg a szavak azonosságát: 
m ár tíz  tekercset ellőttem , m ondja a tu ristacsoport versenyző am atőrfotósai
nak a  férfiú, ak inek  szelíd alkata, kevés beszéde láttán  senkinek se jutna 
eszébe a lövés, a fegyver, a leterítés, az agresszió, pedig végül is ő is, ak á r
csak a  többi tu ris ta , agresszíven k a tto g ta tja  m odern fegyverét, az autom ata 
fényképezőgépet. A legtöbb így készült kép sosem kerül igazán felhasz
nálásra, lassan elfelejtődik, ahogy a  különös élményből, a nagy kalandból, a 
három évenkénti vagy szerencsésebbeknél évi egy utazásból visszazökkenünk 
a hétköznapok kötelességekkel, józansággal terhe lt kerékvágásaiba. Néhány 
fotó azonban bekerü l a  kabalisztikus fotók iközé a gyerekek, a házastárs, a 
katonabaj társak  fényképei mellé, hogy a  bennünk rejtőző m ásságunk de
m onstrálására legyenek bizonyítékok, hogy olykor rápillantva megerősítsen 
oennünket: m ásm ilyenek is tudunk lenni az  ünnepi pillanatainkban.

Talán m ondani sem kell, ezek a fotók kísértetiesen hasonlítanak egymásra. 
Néhány turista családi körben ta rto tt diavetítéseit — hogy nagyképűen 
fejezzem ki m agam  — szakmai érdeklődésből végigültem. S nemcsak a gö
rög, észak-koreai, skót stb. színes képek hasonlítottak egym ásra a földrajzi 
távolságok, e tn ikai s kulturális különbségek ellenére is, hanem  különböző 
em berek ugyanolyan fotókat készítettek, m intha létezne valam iféle hallga
tólagos norm atíva, am ely  alapján kanonizálnák  a látványt. S különösen a 
kabalisztikusnak szánt fényképek, vagyis azok, amelyekről m egm ondták, hogy 
ham arosan testközelbe kerülnek, a személyes térbe: irattárcákba, pénztár
cákba, íróasztalokra stb ., azok egymáshoz a  leghasonlóbbak. Szeretjük azt 
állítani, hogy no rm ák  nélküli világban élünk, holott talán pontosabb volna 
úgy fogalmazni, hogy viszonylag m egnövekedett azok száma, akik szabadon 
választhatnak a  norm ák közül. Kétségtelen, a  választható norm ák köre is 
igencsak kibővült. Az emberek többsége elidegenedett a  szakrálistól, legin
kább azért, m ert a szakrálist az intézm ényi (egyházi) gyakorlattal keveri
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össze. A kabalisztikus ünnepi fotókba visszacsempészik a m indennapi létezési 
forma keretei közé az igényelt szakrálist, azt, ami a  közös élmény kapcsán 
közös form át hoz létre, hasonló sablonokat terem t.

A fotókészítés, ak á r a k u ltú rák  kezdetekor a barlangrajz, akár a szemé
lyiség alakulásának kezdetekor a gyerekrajz, kihívás is. A végzet, a  sors s 
így végül is a halál ímegkísértése, ellenszegülés, legyőzni akarás. Milyen m e
reven ragaszkodunk halottaink fényképéhez. Ha d ivat is a gazdagságot, fény
űzést fitogtató tem etőkben a halottak fényképeinek k irakása , sőt, akárcsak 
a még élőnek vagy élőknek a  m ár előre bevésett neve, születési dátum uk 
fölé a  fotók keretbe foglalása, nem  intézhető el ennyivel, hogy divat, vagy 
azzal, hogy státusszimbólum, presztízstárgy. Egyébként is a divat mindig lé
nyeges társadalm i tartalm akat, viselkedésform ákat ezzel a figyelem fókuszá
ba állít, s hogy éppen mi a státusjelölő, az is az aktuális társadalm i értékrend  
tükörképe. Szokásokba többnyire mélyebb, re jte ttebb  jelentésrétegek vannak 
beburkolva. A fénykép a síron nem a túlvilági életbe vetett hit, m int az 
egyiptomi sírkam rákban, a  falfestményéken a  m indennapi élet ábrázolása, 
am elyben természetes módon van benne, hogy valahonnan jö ttünk és vala
hová tartunk , s a  halálon túli aligha különbözhet a földi lét formáitól. Még 
aki netán hisz is bizonytalanul, gyökér.telenül valamiféle- túlvilágban, az 
sem nem  így, nem a  keresztény pokol-m ennyország-feltám adás-utolsó ítélet 
stb. form ulák szerint vélekedik, hanem m isztikusabban, elvontabban, formák 
nélküli képzetékbe beleragadva. Az e világi létezéshez kötődő nem hívők 
és a halálon túli m isztérium ba belekapaszkodó hívők arcképeikkel, házastár
saik, szüleik, gyerekeik fotóival a  halál legyőzését valójában az emlékezet, 
azaz a  szeretet m egtartó erejétől remélik.

A zsidóknál és más ázsiai eredetű népeknél ősi szokás a kő, kavics le
rakása a  sírra. Figyeltem, hogyan helyeznek az ism eretlenek sírjára, az ide
genforgalm i látványossága ellenére is intimnek, személyesnek, em berléptékű
nek m egm aradt prágai zsidó temetőben kavicsokat. Németek, négerek, nor
végok — hányféle kulturális háttérrel, m últtal, történelem m el, másféle val
lási hagyom ányokkal, s mégis, a kőre követ helyezés közös gesztusában 
valami végig sem gondolt m ozzanattal elfogadottá téve egy hajdani rítust. 
A köveknök különös kiem elt szerepköre van a kabalisztikában, vagyis a  ku-1- 
tikus-kabalisztikus-rusztikus tárgyak, számok, jelentések titkos tudom ányá
ban. Kagylók és kavicsok voltak az első pénzek, a  term ékcserét felváltó fo
lyam atban az első pszeudo-tárgyak, kvázi-értékek (értéküket a közösség köz- 
megegyezésen alapuló norm ái adták). Minden kisgyerm ek ú jra  felfedezi a 
kavicsok eredendő, azaz embertől független, a  term észeti változók — víz 
szél stb. — függvényében meglévő szépségét. Kabalisztikus tárgy a kavics, 
a kő a ttó l kezdve, hogy szeretteink helyettünk őrzik, akárcsak fényképein
ket. Tenyerünkben m elengetjük, szorongatjuk, életet lehelünk beléjük, m i
ként Pygmalion a maga farag ta kőszoborba, G alatheába, akinek egyébként 
— Ovidius Metamorposese szerint — „kedves kis ajándékokat v itt: kagyló
kat és kerek kavicsokat, kicsiny m adarakat és ezerszínű virágot, liliomot és 
tarka labdákat s a  Nap leányainak a  könnyeiből született borostyánkövet.” 
A Gólemtől a Pandora szelencéjén át az esküvői ékköves gyűrűig hányféle 
m ondában, legendában és hányféle hétköznapi-ünnepi ak tusban  van a kö
veknek és a kavicsoknak k itün te te tt szerepköre. Megóv, szerencsét hoz, m eg
véd, e lhárít — hiszünk is benne, nem is, félig tréfásan, félig komolyan vál



la lju k  és valljuk. A rontás ellen, a gonosz, ártó  szándékok ellen, a betegség 
ellen, az elválás ellen, az elm úlás ellen viselték őseink. A m agány ellen, a 
szorongás ellen, a kiszolgáltatottság ellen, a nagyvárosi civilizáció ellen visel
jü k  mi magunk. Ékszer, óvszer, pótszer, gyógyszer — szer önm agunk és a 
világ ellen. Hogy mi az értékes és m i az értéktelen? Van, aki családi brilián
sa m ellé egy csúnyácska, fénytelen, idom talan kavicsdarabkát zárat, s  a világ 
m inden kincséért el nem cserélné, s órákig keresi izgatottan az asztal alatt, 
m ikor a kapocs elpattan, s a fö ldre hullnak, miközben ismerősei a  több száz
ezer forintos briliánst hajkurásszá'k a  kőbe zárható vagyonnak k ijáró  sóvár 
tisztelettel. Üjabb képletes beszéd: a kapocs elpattan, írtam  m agam  is, hogy 
a szituációt érzékeltessem. S ak i magából kikelve keresi a  m indenki más 
szám ára teljesen értéktelen kavicsdarabkát, az am iatt re tten  meg, hogy a ka
pocs elpattanása jelzés, a  m ásik em berrel történhetett valami, vagy a kap
cso latukat fenyegeti veszély. Épeszű felnőtt, európai m ódra szocializált em
ber nem  hiszi, hogy a  kavics okozója bárm inem ű bajnak, de azt sem  hiszi, 
hogy valam i távoli külső dk dkozíta a  kavics időleges elvesztését. S racionálisan 
azt is tudja, hogy egyáltalán sem m ilyen dk-dkozati összefüggés sincs a pil
lana tny i állapot s bárm ilyen esemény között. A népmesékből, népszokások
ból, közmondásokból ism ert babonák, hiedelmek (a tü k ö r megreped, a bú
torok  megreccsennek, a  tárgyak  leesnek eredeti helyükről, ha egy közeli 
hozzátartozó avagy szeretett lény m eghal — és az ehhez hasonlókra gondo
lok) látszólag távol vannak a  m odern, civilizált embertől. G yárt helyettük 
m agánbabonát, m agánhiedelm et. Ügy ragaszkodik köveihez, kavicsaihoz, 
m in th a  az élete függne tő le  vagy legalábbis az a kapcsolatrendszere, amelyik 
valódi lételeme, fogódzója a  tájékozódni oly nehezen hagyó világban. A 
technikai fejlődéstől élkábított, a  ny ito tt ku ltúrába még bele nem  tanult, az 
avantgárdhoz és a tömegkom munikációhoz szoktatott, m egzavarod o tt érték- 
rendű  em ber tudja, hogy ok-okozati válaszokkal m a m ár kevesebb dolog 
n y itjá t leli meg, m in tha hagy ja  agyát m ozaikszerűen m űködni, s ezáltal 
esetleg olyan jelenségek m agyaráza tára  is rátalál, am elyet m ásként, pl. lo
g ikailag  képtelen  megközelíteni.

M egrettenünk az eltörő poharaktól, ha azokat valakitől kap tuk  ajándék
ba, a  kezünkből kieső, elguruló tárgyaktól. A tárgyak, amelyek szimbolikus 
értékűek , m elyeknek e szim bolikus értéket term észetesen m agunk tu la jdon ít
juk , így fordulnak ellenünk, és ahelyett, hogy oldanák szorongásáinkat, fe
szültségeinket, így eredm ényeznek újabb  görcsöket, terhelnek, nehezítik azt, 
am it könnyíteniük volna hivatásuk.

A gyűrűk, a  nyakláncok és a karperecek a legáltalánosabb kabaliszti- 
kus tárgyak. Egyébként sem m ilyen bolondozásra, könnyedségre, játékra, 
m isztérium ra, h itre  nem hajlam os, pánoélt viselő, komoly felnőttek is halá
los komoüyisággal tudnak ragaszkodni pl. a jegygyűrűjükhöz. Ijesztően elsá- 
padni, ha feleségük forgatni kezdi u jján  a gyűrűt, és számonkérően rájuk 
kiabálni, megakadályozni, hogy levegyék. Z avartan elutasítják, ha rákérde
zünk, a vádat, hogy ők bárm iféle hülyeségben hinnének. Majd zavartan a 
slusszkulcsot kezdik babrálni, am elyen ra jta  lóg kedvenc fociosapatuk emblé
m ája. Nagyon sokféle ellentm ondás létezik az  em berekben, ha a kahaliiszti- 
kus tárgyaikhoz fűződő viszonyuk lelepleződik.

A példák sokasága volna megidézhető. Az őszi elm úlást jelentő geszte
nyéktől, am elyek összetartják a  barátságot a következő őszig (tizennégy éve
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kapok pszichológus barátom tól az  első gesztenyehullásból, s m ár régóta tu d 
juk, e sorozat halálunkig növekszik évről évre egy újabb  gesztenyével) a 
boszorkányűző babákig, bábukig, bohócokig (huszonnyolc éve kap tam  az első 
ilyen babát a gimnáziumi barátnőm től, aki m ár akkor is orvosnak készült). 
Most, hogy a két évszámot leírtam , s rájuk nézve látom, hogy egyik kétsze
rese a m ásiknak, m ár nem ódzkodom a tizennégyes ellen, am i olyan jelen
téktelen szám, hogy m ajdnem  megváltoztattam  az „igazat” „valódira”, 
vagyis valam ilyen kabalisztikus számértékre, pl. tizenbárm asra. A kabala
babák tömege található  kocsikban, lakásökban, asztalfiókokban, lapulnak 
táskák mélyén, hordjuk a kezünkben, a ruhára kitűzve és így tovább. Ben
nük van term észetesen a kisbaba, az élő baba, akit egy nő meg tud  szülni 
és egy férfi meg tud  csinálni, s bennük van saját gyermeki lényünk, egykori 
viszonyunk babázásunkhoz, és bennük van, hogy m agunk helyett, saját tes
tünk  helyett, lényünk egy részeként nyújtjuk át ezeket szeretteinknek. 
Egyébként vannak olyan idolszerű kavicsok, kövek, amelyek aintropomorfi- 
zálhatók, amelyekbe szinte beleláthatok a  babák, emberi figurák.

A kabalatárgyak nagyobb része nem rétegspecifikus, de sem m iképp nem 
független a  ku lturális háttértő l. Kisebbik részük társadalm i réteghez, cso
porthoz kötött, pl. a parasztok nemigen használják fétisként a köveket, kavi
csokat, m íg a hagyományos hum án értelmiség kifejezetten előnyben részesíti 
más kabalatárgy-típusokkal szemben.

Sum nertől Róheim Gézáig, Margaret Meadt&l Turneríg  viszonylag so/kan 
foglalkoztak az un. prim itív  népek és a parasztok hiedelemvilágával, s így 
ezen belül a kabalisztikus tárgyakkal is. Szociológusok, pszichoainalítikusok, 
kultúrantropológusok a  tém a avato tt szakértői. A rról azonban, hogy milyen 
a term észetrajza és mi a  funkciója a  mai modern civilizációban élő ember 
számára a 'kabalisztikus tárgyaknak, m ár jóval kevesebbet tudunk. Inkább a 
múltról, m int a  jelenről vannak e tárgyban ism ereteink. K ultúrtörténeti 
elemzések, a  pszichoanalízis dualógiás módszere és a  nagyon aprólékos részt 
vevő megfigyelés, inventárium készítés és egyéb finom abb szociológiai tech
nikák alkalmazása nélkül nagyon nehezen megközelíthető a racionalitása 
möge bújó, az önmaga elől is rejtőzködő mai ember. A nehézségek azonban, 
m int ezt a  kabalisztikus tárgyakba vetett hitből is tudhatjuk , legyőzhetők, és 
közelebb ju thatunk  a  mai em ber viselkedésének motívumaihoz, azok meg
értéséhez.
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Kiss Mihály

K É P M E L L É K L E T  E G Y  V IZ S G Á L A T H O Z  
T e m a t i k u s  s a j á t o s s á g o k  é s  j e l l e g z e t e s  f o r m a i  j e g y e k  
a m a t ő r  k é p z ő m ű v é s z e t i  s z a k k ö r ö k  t a g j a i n a k  m ű v e in

1985-ben zajlott Békés és Győr-Sopron m egyében az  a  vizsgálat, am ely
nek célja képzőművészeti csoportok m űködését és a tagok alkotói munkálko
d ásá t megvilágító tények  felgyűjtése és értékelése volt. Hasonló vizsgálatok 
m ár (korábban is zajlottak, de — tudom ásom  szerint — első ízben alkalmaz
tá k  ezúttal szemléltető dokum entum ok gyűjtését. A k u ta tási program  to
v áb b ra  is a  szövegszerű adatgyű jtésre  koncentrált (kérdőíves és interjús 
módszerekkel), de a  vizsgált kom plexum  karakteréhez teljesen adekvát mó
don az  anyaggyűjtésbe a képi dokum entum ok készítését is bekapcsolta.

A képm ellékletként szem léltetésre felgyújtott szíinesdia-dokumentáció kb. 
700 felvételt tartalm az. Ennek egyharm ada nem egyéb, m int illusztráció a 
szövegekben rögzített ism eretanyaghoz: képek a  szakköri helyiségekről, va
lam in t lakásbelsők. A több i kép m űtárgy-reprodukció: azoknak az amatőr 
alko tóknak , szákkörvezetőknek a  munkáiról, ak ik  a kérdőíves felm érésen 
tú l  az  interjúk felvételében is részt vettek.

A dia-dokum entációnak ez a nagyobbik hányada, több mlimt 400 felvétel 
részben  megerősíti az alkotói nyilatkozatokat, am ik a  szóban elhangzott hang
anyagban  és lejegyzésben rögzíte tt önvallomások form ájában is megjelennek. 
M ásfelől ezek a. felvételek a  m űvökről, alkotói vállalkozásokról és eredmé
nyekrő l a tém a analízisének egy olyan a lte rn a tív á já t is felvetik, amely a  
szemléltetőanyagból v izuálisan kikövetkeztethető tényekre, tanulságokra kon
cen trá l. A vizsgálódásnak ez a  módszere a  szóban k ife jte tt alkotói vélemé
nyek tő l eltekint, és a  tevékenységet abból a  produktum ból kísérli meg fel
tá rn i, am elyet voltaképp m aga az alkotó is személyének megnyilatkozása 
k itü n te te tt, m egkülönböztetett form ájának tek in t: az alkotásból ítél.

Ez a dolgozat ezt az elsődlegesen vizuális k ritérium ai szerint választott 
m ódszert alkalmazza. M űelemző lejegyzéseinek dacára sem tekinthető  vi
szont művészetkritikai jellegűnek, m ert az alkotásokat nem esztétikai minő
ségükben  akarja m egragadni, inkább törekszik 'arra, hogy tényszerűen álta
lánosítsa  azokat a  tem atikus sajátosságokat és jellegzetes form ai jegyeket, 
am elyek  a  reprodukciók vizsgálatából nyerhetők. M űkritikai mérlegelései
ben  ennek az írásnak az  is h a tá r t  szab, hogy az alkotásokban párhuzam okat, 
tendenciákat követ. Nem m űalkotás-egyéniségekben mélyül el tehát, s tá 
volról sem a  teljesség igényével foglalkozik a példákban m odellként válasz
to t t  m unkákkal. A ku tatás nyom án felhalmozott reprodukciók nagy száma
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ugyanis különleges alkalm at nyújt olyan összehasonlító tartalom - és tém a
elemző stíluskritikai és kompozíciós-formai vizsgálódáshoz, amely az am atőr 
képzőművészet e szeletének alkotói módszerével, kifejezésmódjával és prob
lémáival ismerkedve a képi m egnyilvánulások általánosítható szemléleti kon
zekvenciáit vonja meg.

Mielőtt azonban az elemzés felé fordulna ez a dolgozat, elidőzik még 
röviden a  vizsgálódásra választott diaképek számszerű és form ális csoporto
sításánál. Egyszerűen szólva, statisztikai áttek in tést nyújt az anyagról. Ennek 
a statisztikának az előrebocsájtása, m inden elvontabb következtetést meg
előző közlése praktikus feladatot tö lthet be e helyütt. Feltárja, hogy a  sokféle 
alkotói megközelítésből született és nem csak műfajában, de form ai jegyei
ben, stílusában is pregnáns különbségeket m utató munkákról készült repro
dukciókat ez az elemzés milyen módon igyekezett áttekinthetővé tenni. De 
a statisztikai összefoglalónak megvan még az a  fontos szerepe is, hogy a 
6zámszerűségekben kim utato tt-k im utatható  arányok puszta objek tiv itásuk
ban is közvetítik azokat a hegemén tendenciákat, amelyek az alkotások ösz- 
szehasonlító analíziséből is kitűnnek m ajd.

A dia-dokum entációban szereplő felvételek közül 438 darabot ta rto ttam  
alkalm asnak arra, hogy ak ár kizárólag az analógiák keresése érdekében, ak ár 
tem atikai és formai vizsgálódásókra m ódot adva vizsgálati anyagba kerül
jenek. (A vizsgálódásra választott felvételek mennyiségének, körének m egvá
lasztásakor nem csak a fotótechnikai szempontból kifogástalan képekre vol
tam  tekintettel.)

A számszerű kim utatás készítésénél igyekeztem m űfaji-tem atikus ism er
tetőjegyeket találni, s döntően ezek alapján osztályoztam a felvételeket a 
szakiirodalomban általánosan használt-elterjedt megnevezések, kategóriák  fel- 
használásával. Ennek alapján a vizsgálatra választott 438 felvétel a követ
kezőképpen oszlik meg:

Ez a csoportosítás nem m aradhat ném i m agyarázat nélkül, szem pontjaink 
alkalmazása ugyanis sűrűn bizonyult erősen feltételesnek. Különösen prob
lem atikus m egjelölésként formálódott például, és különösen vegyesen egy
beválogatott anyagot fed a „figurális jelenet tárgyias kompozícióban” elneve
zés. Ide az olyan típusú reprodukciókat válogattam, melyek kompozíciós

EGY KIS STATISZTIKA

tájkép , városkép
figurális jelenet tárgyias kompozícióban
portré, arcmás
(virág-)csendélet
tanulm ányi m unka
illusztráció
ikonmásolat
érem
formabontó, nonfiguratív-absztrakt kompozíció 
történelm i jelenet, életkép

185 db 
62 db 
53 db 
40 db 
27 db 
18 db 
18 db 
12 db 
12 db 
11 db
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rendje sem a  „tájiképi”, sem  a  „portré” vagy a m agában álló figura, illetve 
figurális csoportkompozíció, sem pedig a csendélet” esetére nem volt le
egyszerűsíthető; ezek tárgyi elemeit, kompozíciós motívumait, tem atikus a tt
ribútum ait vegyesen alkalm azták. Fenntartások illetik a „portré, arcm ás” 
kategóriába besorolt m unkákat is: nem egészen bizonyos, hogy az idecso
portosított m unkák  m indegyike a  portré igényével készült.

Meggondolandó a „történelm i jelenet, é letkép” elnevezés jogosultsága is. 
i t t  távolról sem arró l van szó, hogy a történelm i festészet akadémiai példáit 
követő m unkákat jelöli a  csoportosítás, hogy m eghatározott történelm i ese
ménnyel volna azonosítható az a mű, am elyet ad o tt esetben itt em lítek. A 
jobb híján való osztályozás m egoldásaként itt bizonyos félreism erhetetlen 
jellegzetességeket tek in te ttem  m értékadónak: a ruházat, a tárgyi-építészeti 
környezet m egform áltságában kifejezésre ju tta to tt  történelm i jelleget. S 
m ert ezek a „történelm i” jelenetek kevéssé, a lig  vagy egyáltalán nem vonat
koztathatók valam ely közism ert históriai epizódra, m aradtam  meg az „élet
kép” megjelöléssel való bővítés mellett.

Az „illusztrációk” csoportjának kialakítása is fenntart bizonyos okot a 
körültekintőbb m érlegelésre. E helyütt kiváltképp a  grafikai lapok azonosí
tása Okozott próblém át az ábrázolás m űfaji eredetét illetően. A táblaképek 
közt is előfordulhatott olyan mű, mely illusztrációs ötletből, illusztrációs ren 
deltetésre fogant: főként a „történelm i jelene t’’-szerű táblaképek között.

Mit m utatnak a számok?

Bármilyen kényes a m üvek műfaji besorolása, a dia-reprodukciók na
gyobbik hányada mégis egyértelm űvé és világossá teszi a  döntést a m unkák 
megítéléséről. A nyilván előforduló bizonytalan megalapozottságú osztályo
zás eseteivel együtt m aga ez a  statisztikai összkép helytálló, s kínál olyan 
felismeréseket, am elyeket a  reprodukciók elm élyültebb szemlélete is m egerő
sít. Az derül ki belőle, hogy a  vizsgált képzőművészeti csoportok tagjainak 
m unkái messzemenően egybeesnek a képzőművészet tradicionális m űfajaival, 
konvencionális tem atikus jellegzetességeivel. Az alkotások túlnyomó része, 
óriási többsége az ism ert m űfajok elemeit variá ló  m unka, a téma változata.

Van e számiadatoknak olyan oldala is, am ely az amatőrizmus helyenként 
oly igazságtalanul em legetett üzleties jellege kapcsán említhető. Egyértel
m űen elhatárolható a dia-reprodukciók összességéből azoknak a m unkának a 
köre, amelyekről feltételezhető az értékesítésre való hangoltság, amelyek 
semmiféle alkotói egyéniségre nem hagynak következtetni „m űtárgy-utánzó” 
m ivoltukban. Ikonm ásolatok ezek, szám szerint 18 darab, a vizsgálatra vá
lasztott reprodukciók m ennyiségének igen kis hányada. S ezek sem egysze
rűen  bazári darabok, gépies sorozatpéldányai egy 'emléktárgydivatnak, h a 
nem  beleérzéssel, stílusérzókkel, bizonyos igényességgel reprodukált, hűségre 
törekvő utánzatok.

A reprodukciók vizsgálatának során felm erülő hiányokat is előrevetíti 
a számszerű kim utatásból kiolvasható tanulság: e csoportok m unkálkodását a 
képzőművészet sem m iféle alkalm azott m űfaja nem érinti.

Hiányt kelt a „ tanulm ányi m unka”-ként em líthető alkotások viszonylag 
csekély száma is. E mindössze 27 darab m unka még akkor is kevés, ha a
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„figurális tárgyias (kompozíciók” csoportjából, a „csendéletek” csoportjából, 
a „portrék” csoportjából, esetleg a „tájképek” közül néhány m unkával a 
tanulm ányok osztályát lehetne bővíteni. Ez az alacsony érdeklődés a tan u l
mányi feladatmegjelölés irán t kérdésessé teszi a képzőművészeti csoportok 
oly hangsúlyos szerepét a  vizuális pedagógiában, a művészeti nevelésben.

A statisztika a hagyom ány és megújulás ellentm ondásait is körülrajzolja 
a számok tükrében. A m unkákon részjelenségként, beszivárgó hatáskén t 
megfigyelhető korszerű művészeti formanyelv m egnyilatkozása m ellett rend
kívül csekély számú m unka tesz kísérletet arra , hogy következetesen felves
se a tárgyiasságnak és a nonfigurációnak, az im itativ  és az autonóm  képző- 
művészeti form aalakításnak a  dilemmájából fakad t 20. századi képalkotási 
alternatívákat.

A statisztikai kim utatás alkalmazásától a technikák felsorolásában el 
kell tekintenünk. Bizonyos technikák felismerése, pontos m eghatározása 
ugyanis a diakép alapján önmagában aligha lehetséges, inkább csak hozzá
vetőlegesen állapítható meg, hogy a  mű valam elyik m eghatározásnak meg
felel (pl. pasztell vagy színes kréta; akvarell vagy gouache; tem pera vagy 
olaj stb.).

Mindezek meggondolásával a következőkben részletezhető azoknak a 
technikáknak a megjelölése, amelyek a  diaképekről felismerhetők : akvarell, 
gouache, tem pera, olaj, pasztell, lino, m onotypia-anyagnyom at, to llrajz, k ré - 
ta-szén-ceruzarajz. (A felsorolás sorrendje megfelel az alkalm azott techni
kák gyakoriságának.)

(Egy esetben mégis találkozhatunk 'különlegesnek, rendhagyónak, szo
katlannak számító eszközhasználattal: színes fénycsövekből állnak össze, 
nagy valószínűséggel a  győri Petőfi Művelődési Központ képzőművészeti 
szakköréből H efter László munkái.)

Itt következő leírásaim ban a statisztikai csoportosítást visszafelé követ
ve haladók : a legkisebb számú m űalkotás-csoportok felől haladok azok félé, 
amelyek növekvő számosságban jelzik az am atőr alkotók tevékenységének 
intenzitását a belőlük fakadó alkotói problém ák megvalósítására. (Az ikon
m ásolatokra és az érm ekre elenyésző számuk m ia tt ez az írás külön nem  té r 
ki.) A rendkívül kisszámú „formabontó, nonfiguratív-absztrakt kompozíció”- 
kat rendhagyó módon ebből a sorrendiségből kiemelve taglalom, a  számsze- 
'■űséget tek intve legnagyobb alkotástípus-csoport, a  „tájképek, városképek” 
előtt. Az áthelyezés arra  utal, hogy a dokum entációban az ilyen típusú m un
kák felbukkanása rendkívül esetleges: a művek helyzete önm agában labilis. 
Másfelől a „form abontó” m unkáknak a legnagyobb iszámú „tá jképek” elé 
való helyezése alkalm at szolgáltat a kétféle formaalkotó és kifejezési típus 
egybevetéséből leszűrhető tapasztalatokra: míg az elvontabb képi formák 
iránti próbálkozások igen bátortalanok, fejletlenek általában, addig a kom- 
pozíciós sémák tradícióit éppen a „tájképfestészet” él'béti tovább.

TÖRTÉNELMI JELENETEK

A művek e csoportjába táblaképek és grafikai alkotások sorolódnak ve
gyesen. Számszerű arányaikban bizonyos eltolódás ism erhető fel a grafikai 
m unkák javára. Egymás mellé állításuk m esterkéltnek hat, hisz sem az il
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lusztrációnak nem  lehet kizárólagos m egnyilvánulási form ája a tö rténeti- 
anekdotikus jelleg, sem pedig a történelm i kompozíciók, zsánerjelenetek nem 
feltétlenül illusztratív  jellegűek. A vizsgálati anyagban e m űosoportba került 
m unkáknak azonban van olyan közös vonása, am elynek alapján helyénvaló
nak látszik egym ásra vonatkoztatott fe ltárásuk : az irodalmiasság. A novel- 
lisztikus részletezettség a történelm i ind ítta tású  m unkákra éppúgy vonatko
zik, mint az irodalm i m űvek illusztrációjaként tekinthető  ábrázolásokra.

Néhány példa: to llrajz töm egjelenettel (valószínűleg tün te tő  felvonulók 
és lovascsendőrök), homokóra, folyó uszállyal, a tárgyi és figurális részletek 
hangsúlyozottan halm ozva, dús részletességgel, „korhűen” form áltak (Bara
bás László szakkörvezető); tollrajz, ecsettel kom binálva, Ferenc József karak- 
lerisztikus, a korabeli ábrázolásokról, fényképfelvételekről közismert joviális, 
nagy bajuszú, pofaszakállas portréjával, gölyólyuggatta, Vérmocskos tiszti
zubbonnyal, m inden bizonnyal a Ferenc Ferd inánd  elleni végzetes kim ene
telű szarajevói m erénylet drámai hatású rekvizitum aként, mögötte két korhű 
öltözetű hölgy sziluettje  tűnik elő (Barabás László); táblakép bonyodalmas 
csatajelenettel, piros sapkás katonák kerekes ágyút tolnak, vonszolnak, a 
környezetükben zászlók lengnek, lovak lépnek baljós, komor fellegű ég a la tt 
(Szarka Árpád) ; táblakép, boltíves a rch itek tú rá jú  zárt térségben derűs asz
talitársaság m ulat, italozik, m ellettük macska látszik, öltözékük polgári, köz- 
napias, kissé népszínm űszerű jelmeznek hat (Szarka Árpád); táblakép, klasz- 
szícizáló-neoreneszánsz épülethom lokzat előtt h in tó  áll, 18. századi polgári 
ruházatú alakokkal, erős megvilágításban, plasztikus fény—árnyék rajzo
lattal.

A  kiragadott példák  jól szemléltetik, hogy e m unkáknál a  ta rta lm i m oz
zanat uralkodó elem, a tém a a form át döntően meghatározó mozzanat. Az 
ábrázolási mód aprólékos, magyarázó, a tárgyak, öltözékek a kellékszerűeég 
funkciójában jelennek  meg, a korra való egyértelm ű utalás dokum entum  
erejű  hitelesítőiként, az épületek, épületrész szerepe is kulisszaszerű.

A kompozíció is m agán viseli az illusztratív  anekdotikus m ondandó ke
resettségét, másodlagos, képpé fogalm azottságát : az alakok mozgásába a pó
zolás elemei keverednek, a csoportok életképszerű en kim erevített helyzetet 
foglalnak el, a je len e t színpadszerűen kom ponált, s a hatáskeltés eszközeként 
alkalm azott m egvilágítás is a rivaldafény nyerseségével emeli ki a szituáció 
drám ai részleteit.

Elsősorban a  g ra fikai ábrázolásoknál figyelhető meg, hogy az irodalmi 
anyag képzőművészeti áttételezésében az illusztratív  jelleg vizuális megjele
nésének létjogosultságára az alkotók a film  formanyelvéből kölcsönzött 
elemmel élnek. A  form ailag  oly összetett ta rta lm ak  „hű” képi megközelítésé
ben rendkívül sokféle tárgyi elem vetődik fel, s ezek elrendezésében élnek 
az alkotók jobbára az áttűnés-átfedés képi eszközeivel, mely a film nyomán 
vált elterjedtté a képzőművészetben. Ennek a  kompozíciós megoldásnak lé
nyeges előnyei vannak  a színpadszerű ábrázolásokkal szemben. Az áttűnésék- 
be helyezett realisztikus részletek formai megoldása új formakapcsolatok 
keresésére kényszeríti az alkotót. A  túlságosan is dús és bonyodalmas té
m ákba kalandozó m unkáknak  így megm arad egy m áltányolható eredm énye: 
az áttűnésekbe oldott, egymást átható form ák a kifejezés önálló, autonóm 
módon képzőművészeti, elsődleges vizuális a lternatívái felé fejleszthetik az 
alkotói problém afelvetést.
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TANULMÁNYI MUNKÄK

Elvi általánosításként többnyire egyetértéssel fogadja az am atőr képző- 
művészeti mozgalom szakvezetőinek, alkotóinak java  az t a m egállapítást, 
hogy a  szakkörökben folyó vizuális pedagógiai-m ódszertani m unka az egész 
am atőr képzőművészeti alkotótevékenységre döntő befolyású, s hogy e  m un
ka adja az öntevékeny m űvészeti ágazat kettős (művészeti és közművelődési) 
arculatából a közművelődési érték  meghatározó karak teré t.

A tanulm ányi m unkák  m ódszertani következetességét az elviekben meg- 
az áttűnésékbe oldott, egym ást átható  formák a kifejezés önálló, autonóm  
ragadó és elismerő megfogalmazások mellett kevés jel m utat arra , hogy a 
konkrét produktum ok tükrében  a  vizuális pedagógiai gyakorlat hogy fest.

A következtetések felvetésében nem  m ulasztható el viszont annak  a 
mérlegelése, hogy a diák készítése közben sem a felvételezők, sem pedig 
az alkotások készítői nem  voltak tekintettel arra, hogy a reprodukciókkal a 
vizuális pedagógiai módszeresség fokát szemléltessék. A fényképezőgépek elé 
véletlenszerűen kerülő m unkák közvetett becsléseket megengednék ugyan a 
vizuális pedagógia szerepének realitásáról, feltételezhető viszont, hogy e 
terü le tre  specifikusabban koncentráló gyűjtés árnyaltabb  összképet m utatna.

S lássunk most néhány  tanulm ánytípust! Legcsekélyebb számban kép
viselik e típ u st a tárgyábrázotó-sok. Ennek sajátos példáját lá th a tju k  egye
bek m ellett Nagy Anikó rajzán : m űterem beállításban ábrázolt téglatestek 
láthatók rajzbakra helyezve, m elettük edény áll s  egy koponya. A m eglehe
tős fejle tt készséggel kivitelezett rajz lá tszattan i-táv la ttan i tanulm ány, a 
hengeres tárgyak  (vagy a  kom plexebb formai felépítésű koponya) jelenlété
vel együtt is tipikus „koakológia” a tárgyak térbe li látszatának, a  plasztici- 
tásukat érvényre ju tta tó  árnyékvetülés tanulm ányozására. A perspéktivikus 
látszattól függetlenedni igyekezve, de még m indig az objektív látvány  prio
ritásának feltétlen tiszteletében fogalmazódott például Farkas Pál ra jza egy 
pepita m intás térítőről. A drapéria redővetésénék s tru k tú rá já t jól érzékeltető 
rajz a  gyűrődések dom borúsága form arendjének követésében a m űterm i 
tanulm ánytól való továbblépés érdekes a lternatívá já t érinti, tónuskezelésében 
magasabb fokon veti fel a  látszat illuzionizm usának tradicionális képző- 
művészeti problém áját: a  fotorealista kifejezési eszközök felé véve irányt.

Nagyobb számban követhetünk figyelemmel a tanulm ányi m unkák kö
zött alaktanulm ányokat. Ezek felöltözött vagy ru h á tlan  modellek egészalakos 
vagy félalakos m egoldására — általában rajzos, vonalas, ritkábban tónus
sal kom binált — értékelem zésre tesznek kísérletet. A figuratanulm ányok kö
zött akad néhány m ozdulattanulm ány, vázlatrajz „kroki”, többnyire viszont 
„beállítás” u tán  készült tanulm ányrajzok ezek (lásd 1. sz. kép).

A figuratanulm ányok a  m űterm i megfigyelésnek ugyanarra a  látvány- 
objektivitásra való koncentrálását m utatják . A figura rajzi részleteinek kidol
gozásában az anatóm iai elem ek dominálnak, s bizonyos tesrttengelyekre, 
arányokra is utaló vezérfonalak, amelyek a te s t képének szerkezeti elemeit, 

vázát m egadják. A figura e lá tszatának  keresése a sém aszerűre lebontott ii- 
luzionisztikus anatóm iai konstrukcióban keresi megalapozását, a figurát a 
megfigyelés önálló m egnyilvánulásoktól m egfosztott tárgyának  tekinti, am ely 
a szemléleti tanulm ányozás eleve, véglegesen m eghatározott objektum át szol
gáltatja, alkalm at adva arra , hogy a  „leképzés” eredm ényét rajta-hozzá 
lehessen mérni.
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1. sz. kép
Szűk N orbert m unkája 
Fotó: Földi Zoltán

A fej- és larctanulm ányoknál bizonyos változatosság követhető  figye
lem m el: a reprodukált m unkák közt a személyes megközelítésekben is több 
eltérés mutatkozik. Az ábrázolások a karakterisztikum  m egragadására töre
kedve a modell-objektum hoz való hűségükben gyakran billennek át szinte 
észrevétlenül s akara tlanu l a  szubjektív® is bangolt-m inősített vizuális ítélet
be, am i a leképező ábrázolás form anyelvének tartózkodó-szem élytelen ta 
nulm ányi fegyelmét kissé fellazítja. A fejtanulm ányokon szintén érvényesül 
az  iilluzionisztikusan értelm ezett anatóm iai hűség: az arcok gesztus nélküliek, 
karak terisztikájuk  kissé m aszkszerűen m ozdulatlan.

Tanulsággal szolgálhat ta lán  néhány olyan tanulm ánytípus hiányának a 
megjelölése, amelyek a korszerű vizuális pedagógiában általánosan polgárjo
g o t nyertek. Ilyenek például a struk tú ra-, fak túra-, textúratanulm ányok a 
képzőm űvészet anyagi kezelésének elsajátítására, a színtamulmányok, a kom- 
pozíciós elemekkel (tagolásritm us—folt—töm eg—kontúr—pont—vonal stb.) 
fo ly ta to tt tanulm ányok. Megjegyeznivaló, hogy a kompozíciós igénnyel fel
v e te tt  m unkákat szinte egyáltalán nem kíséri kom pozíciótanulm ány, vázlat: 
a m unkák  „kész” kom pozícióként m utatkoznak meg érlelődésüket homály
b an  ta rtv a ; Székelyhídi A ttila  m unkái közt előfordul egy M adonna-tanul
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m ány rajza szentek kíséretében. A lap előkészületekre enged következtetni 
nagyobb lélegzetű m ű részleteinek tisztázására. A szakrális tem atikájú  (eset
leg funkciójában is e  rendeltetésre szánt?) tanulm ánylap realiszikus és 
profán  elemekeit vegyít. De a vallási jelenet ábrázolása a  „köznapiságban” 
érvényesített profán jelleg m ellett olyan értelem ben is profán, hogy a Ma
donna alakján, mozgásán világosan követhető a  m űterm i akttanulm ányok 
előképe, a  Madonna alakjára tapadó drapéria áttetsző plaszticitásban sejteti 
a  női test naturalisztikus látszatát.

(VIRÁG-) CSENDÉLET

A csendéletekkel, virágcsendéletekkel az am atőr képzőm űvészet tem a
tikus kompozícióinak egyik kiterjed t terü le tére lépünk.

Kompozícióján Ferenczi József asztallapon álló tányér, vázák környe
zetében fest naiv hatású virágcsendéletet, ezíntónusait sötét háttérből vil
lan tva fel. Az ő ábrázolásában a -növényzet vaskos, nagy szirmú, húsos, ha
tásai erőteljesek. Ányos Im re kanosót, gyertyatartó t, gyertyát, (gyümölcsöt 
állít tárgyegyüttesbe, erről fest csendéletet általában plasztikus form akép
zésre törekedve, csúcsfényekkel az edény hasán. Másik hasonló tém akörű 
kompozíciója palackot, kancsót, üveget m utat virágokkal szintén a plaszti- 
citásra törekvő — kissé rajzos, de flott megoldásban. V arga M ária pohár, 
kancsó, burgonyák, félbevágott alma együtteséből komponál képet, tárgyait 
csíkos drapériára állítja, tartózkodó, hűvösen tárgyilagos eszközökkel. Má
sik csendéletén karcsú nyakú, hasas kanosóban virágok állnak, 'almával, dra
périán, újabb csendéletén az  előtérben lehullott szirmok hevernek. Fenyő- 
gally, ikét talpas pohár, szőlő, dió, alma, szaloncukor s egy kis ülő szob
rocska gyertyával képezi Török Sándor kissé bizarr hangvételű csendéleté
nek rekvizitum ait. Másik m unkáján  fekete korsó citrom, mákgubó, alma 
tárgyegyvelegét komponálja. További m unkáin hagyma, kétszersült, tu lipá
nok, könyv, hokedli tűnnek  elő.

Eredetibb csendélet-tárgy együttes értelmezés például Fekete János kom 
pozíciója házfallal, kövekkel, csatornakifolyással, esőgyűjtővel. A tárgyak 
formai redukciójára koncentráló kép az elemek kon tú rja iba  zárt színfoltok
ból építkezik, m otívum ait a kompozíció robusztus térkitöltő  elem eiként ke
zelve. Ismét sajátos csendélet-típust m utat Székelyhídi A ttila több m unkája. 
Á rnyaltabb tem atikájú csendélete például asztalon álló üvegedénybe helye
zett ibolyaosokor, m űtárgyreprodukcióval („korsós lány”), kagylóval, üveg
tállal. A tárgyak formai bonyodalmassága, a formai minőségek kényes vá
lasztékossága m ár az egyszerű tapasztalati valóság izgalmas változatossá
gának világába lép. Az üvegtárgyak szerepeltetése az áttetszés—fénytörés— 
érzéki csalódások gondolatkörét is bevonja a szemlélhetőség körébe, s a t a 
pasztalat objektivitását megkérdőjelezi, az érzékelt valóságnak az érzékek 
ha tára in  túlnövő vonatkozásait éppúgy felveti, m int az a  m egjelenítés vi
szonylagos hatalm át a  látszatdk állításában, a képek kom ponálásában. M ind
ezt képen belül a  m űalkotás-reprodukció szerepeltetésével is exponálja: a 
művészi m egformálásában közvetített látványt a  holt tárgyak  közegébe he
lyezi.
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A csendéletek és virágcsendéletek makacsul visszatérő tém ája megen
gedi a következtetést, hogy az am atőr képzőművészetnek e két megyében 
m unkálkodó alkotói elsődlegesen a tapasztalati látványból m erítenek alkal
mait alkotásaik felvetéséhez. A csendéletek módozatai azt az alkotói a ttitű 
döt tá rják  fel, am ely a lá tványban  m egtapasztalt realitás képi m egform á
lásának  technikájá t elsajá títva, m egtanulva tapogatózik az önálló kompo
zíció felé. A fantázia szerepe itt m érsékelt, s az önálló intuíció is ott jelent
kezik, ahol az alkotó a beállításban megenged m agának rendhagyó megoldást, 
vagy extrém ebb form avilágé tá rg y a t rendez bele a leképezésre csoportosított 
tá rg y ak  együttesébe. A képek term észetesen m egm utatják az alkotó egyéni 
kézjegyét, de általában  lappangva: a beállításhoz való ragaszkodás roppant 
súlyú kompozíciós tényező, s az egyéniségeket az objektív látvány tárgyias- 
sága fantom m á hom ályosítja (lásd 2. sz. kép).

Nem hallgatható el m indam ellett a  csendéletek szerepe a  kifejezőesz
közök fejlesztésében s a  bizonyos m értékig szükséges alkotói fegyelem el
sajátításában. A csendéletek tárgyválasztékában következetesen kapcsolatba 
hozott m értanias és növényi testek, a  szilárd és laza anyagok, a  tömbszerű 
és az  üreges szerkezetű, a geom etrikus és az organikus form ák nagy átalá- 
nossághan igazolják, hogy a form ai világ egyfajta kom plexitása és egysége 
az, am i az alkotók figyelm ét oly intenzíven a form ák értelmezése irán t fel
kelti. E kompozíciókban ugyanakkor az alkotók sajátos igyekvése is nyo
m on követhető, hogy a m űfaj kötöttségeit a sa já t céljaikhoz hajlítsák, hogy 
személyes m ondandóik hassák á t a  tárgyak  holt halmazát.

2. sz. kép. Sebő Rudolf m unkája, Baross László fotója

PORTRÉ, ARCMÁS

A portréként tek in thető  m űvek viszonylag m agas száma azt jelzi, hogy 
az am atőr képzőművészek változatlanul fokozott figyelemmel foglalkoznak 
a szem élyekre összpontosító képm ások m egalkotásával egy olyan periódus
ban, am ikor a képzőművészet m aga e tradíciójától eltolódni látszik.
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Ferenczi József munkái közt babaszerű, puha, negédes eszközökkel szem
ből ábrázolt araképet találunk. Patyi Olga leány arcképét a lko tja  meg, 
nyaklánccal, sötét ruhában és hajjal, fanyar kis mosollyal (lásd a 3. sz. kép). 
Egy fiú  araképén hasonló realisztikus m egfigyeléseket rögzít, s a  lá tványt 
csúcsfényékkel teszi kissé oldottá. M enyhárt Tamás valóságkövető módszere 
az arcm ások keresésében, felvetésében dokum entarista m otívum okat is 
m utat. Szűk Norbert m unkáján dús fekete hajú, szomorkás szemű, komoly 
szájú a rc  tek in t ki, további portréi hasonlóan lélekállapotok érzékeltetésével 
is foglalkoznak, am it a  dekorativitásra te tt  kísérletek sem szorítanak a hát
térbe. Karcagi András szemüveges fiú t ábrázol, ném i rajzi bizonytalansággal, 
bizonytalan fokozati különbségekben jelölt szürke tónusokkal; m ásik portré
ján kalapos középkorú nő látható  nyakékkel, .a formák leegyszerűsítésére 
való törekvéssel, finom plaszticitással. Balogh Beatrix sápadt, szomorú, kék 
szemű inő arcképét festi, s a  színesen kígyózó dús hajkoronával övezett arc 
hússzínű form áiban kissé a moziplakátok sztár jellege kísért.

3. sz. kép
Patyi Olga m unkája 
Fotó: Földi Zoltán

Különös em lítést érdemelnek Székelyhídi A ttila munkái. Az ő portréi 
tágabban értelmezik a személyiség képm ását. Em berábrázolásaiban ő min
dig jelzi az ábrázolt figura környezetét is, a  dolgok kellékvilágát, amely
ben az arc karakterisztikáját megfigyeli. Az ő portréi az egész alakról ké
szülnék: a tes t jellegzetes-természetes tartásával együtt értelm ezve az a rc
vonásokat. Részletező igénnyel és figyelemmel alkotott portréi környezet- 
rajzok és sorsképek is, áttételekből, viszonylatokból is reflektálva a  „lekép- 
zett” ala'k személyiségképére (lásd 4. sz. kép).

A képmások nagyfokú karakter-érzékenységéhez közelítenek ugyan, 
mégsem tud ják  elhárítani a  személytelenségnek egy különös atm oszféráját.
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4. sz. kép 
Székelyhídi Attila 
m unkája
Fotó: Babusik Ferenc

A ritk a  kivételektől eltek in tve a modellek beállítása egyforma, kevés az öt
le t a beállítás egyediségében, így a  figura jellem zésének egy pregnáns moz
zanata eleve elesik: nincs önálló tartása, m in tha egy alakikeret arckép-kör- 
kivágásához adná arcát. Az állandó tartásban  m egjelenített alak mégis 
gyakran  felölti a személyes megjelenés számos rekvizitum át: kendőt, nyak
láncot, szemüveget, kalapot.

A gyakran tapasztalható  személytelenség m ásik valószínű oka, hogy a 
különbözőségükben jellem ezni próbált arcok egy szilárd változtathatatlanság- 
ban  tételezett koponya-konstrukcióhoz idom ulnak. A tengelyekkel, fő szer
kezeti egységekkel, szim m etriatörvényekkel kicövekelt fej-séma így csak 
m agára ölti egy arc karak terisztikum ának  m aszkját, de m int formai jelenség 
roppan t általános m arad.

A többnyire hagyom ányosan ,,beü ltetett” modellek ábrázolásában a t ra 
dicionális „portréfestő” kompozíciók érdekesen m egm utatják a portréfényké
pezés egy korábbi ízléstípusának erős hatású hagyom ányát is: az arcok oly
kor a reflektor-m egvilágításra oly jellegzetes csúcsfényeket villantják meg 
a homlokon, az orrnyergen, az ajkon vagy a szemen. A portréfényképekről 
„ellesett” megoldás az am atő r képzőművészek m unkáin az is, hogy sok 
h e lyü tt a vállig ábrázolt figura a vállnál-mellrésznól „elfogy”, feloldódik, 
ovális határát sejtelm esen a szürkén át a fehérbe foszló tónus rajzolja 
körül.

A reprodukciós anyag e csoportjának megnevezése némi m agyarázatot 
követel. A megnevezés igen változatos jellegű kompozíciókat foglal egybe, 
am elyek közös vonása az, hogy emberi alak vagy alakok tűnnek fel rajta, 
á lta lában  valóságos rendeltetésük kapcsán azonosítható, ritkábban merőben 
kompozíciós jelentőségű objektum okkal. Ezeknek a m unkáknak a centru
m ában  az emberi a lak  áll, am it elemi módon a kompozícióba épülő alakoknak 
a környezetükhöz való aránya is meghatároz.

Az elnevezés tehá t sem m it nem tár fel abból, hogy itt valójában zsá- 
nerszerű jelenetből, életképből, a valóságból kiemelt, leképzett epizódról, 
ábrázolásról van-e szó vagy pedig elvontabb konstrukciójú, illetve víziós- 
szürreális jellegű ábrázolásról.

FIGURÁLIS JELENET TARGYIAS KOMPOZÍCIÓBAN
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M ár az elsőként felbukkanó ilyen produkció mögött erős személyes 
megközelítés sejthető: Fülöp János álló form átum ú, középtengelyében osztott 
képén bal felől nőfigura és tükröződése látszik, a  jobb oldalon fa m adárral, 
felhővel. A darabosain összefogott alak szinte végtagok nélküli zárt tömb. 
formái a síkra redukálva jelennek meg, arca  is leegyszerűsített (lásd 5. sz. 
kép). Barabás László képén képzeletbelinek tűnő  házak közt, kékeszöld szín
tónusok környezetében em berpár alakja látható , felettük holdsarlóval.

5. sz. kép. Fülöp János m unkája, Baross László fotója

A szakkörvezető Farsang Sándor sajátos helyet foglal el figura-kom po
zícióival. A végletesen részletezett precíz tárgyszerűség tú lhajtásával emeli 
fantáziaszülte látom ásaiba a köznapi környezet alakjait, elemeit, s vegyít 
közéjük utópisztikus-képzeletszülte m otívum okat. Látványvilága egyszerre 
szürrealisztikus, sci-fi-szerű, hiperrealista és vizionáló. Figurái meghökkentő 
történelm i és űrkorszaki jelm ezekbe-ruházatba öltözöttek, környezetükben a 
táj rendhagyóan egymás mellé került objektum októl zsúfolt, az építm é
nyek fantasztikusak, a tárgyak (olykor vizuálisan is) abszurdak, az epizó
dokat, jeleneteket a nonszensz és az irrealitás teszi vibrálóvá. Formai je-
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gyeiben a plaszticitásra való intenzív törekvés jelentkezik, s tán  leginkább 
Squeiros hatása látszik term ékenynek az  alkotó stílusára (lásd 6. sz. kép).

6. sz. kép  
Farsang Sándor 
műnk ája
Fotó: Földi Zoltán

Karcagi A ndrás képén sportm ezben rohanó figurák tűnnek elő elmoz
dult, elcsúszott fo rm ák lendületességében; széles, érzéki szájú, félalakos fi
gurá ja  m ögött fo jto ttan , rejtelm esen ú jabb  alak, arc látszik; négy figurája 
függönyszerű drapéria előtt tapsoló m ozdulatokat tesz; eszközvilágán Sváby 
expresszionizmusa irán ti érdeklődés látszik. Karcagi Andrásnál egy férfi
alak jelenük m eg két nőfigura társaságban, parasztos viseletben, ház, fészer, 
létra, fa vonalhálósan jelzett díszletei előtt.

Kovács Gombos Károly szakvezető ismét különös figyelmet v á lth a t ki 
figura-kompozícióival. Foirmanyelve, eszközvilága a  fotónaturalizm us-hiper- 
realizmus stílusjegyeiben fogant. Sok tárgy ias elemmel realisztikusan hiteles, 
részletező dokum entarizm ussal beo lto tt kompozíciói mégis inkább a  vízió és 

a  szürrealizm us felé lendítik jeleneteinek gyakran szorongató, fenyegetett
séget, kétséget, bizonytalanságot sejtető  látványát.

A tárgyias környezetben fe lvetett figurális kompozíciókban m utatkozik 
meg tá n  leginkább e reprodukciós anyag  szerint az am atőr képzőművészek
nek a lá tvány  képszerűvé fejlesztésére te tt  önálló törekvése. Még a realisz
tikusan értelm ezett illuzionisztikus-penspektivikus képi szemléletű képek do
m inanciája m ellett is figyelemreméltó kreativ itás érvényesül az e csoportba 
sorolható m unkák megalkotásában.

Jellemző fejlem énye e kreativ itásnak  az, hogy a kompozíciók java a 
puszta lá tvány-tapasztalattal legalizálható objektivitáson túllendül. Különö
sen a  fatánaturalisfa-h iperrealista eszközökkel élő m unkáknál jelen t ez fi
gyelem rem éltó eredm ényt. Éppen abban, hogy ezek totálisan kiterjesztik  a 
valódiság eredetiségének a  kép szám ára való hasznosítása igényét: az érzé
kek határáig  feszítik a  megfigyelést, bontják és sokszorozzák a  látványról 
felfogható részleteket, s ezek képi megfelelőinek megformálsában a  m egté
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vesztő illuzionizmusig „realisztikusak”. A tapasztalathoz való ragaszkodást 
ama gyenge pontján  tám adják, ahol a felületes megfigyelés fétissé hajlam os 
emelni önnön alkalm i észlelete benyomását.

A vizionál ó-szürreális kompozícióknál olyan szuverén módon kezelt lá t
ványok állításáról van szó, am elyeket sem m iféle közvetlen tapasztalás az 
objektivitásról nem  igazol. Ezek a  kompozíciók valóban alkalm asak arra, 
hogy a sajátosan szervezett form arendjük, tárgyi-figurális kapcsolataik kel
te tte  vizuális asszociációk révén eredeti és önálló szempontot vessenek fel a 
valóságról, s n e  egyszerűen ennek m echanikus tü k ré t állítsák.

IMITÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS

A korábbiakban em lítettem  m ár, hogy a diaanyagból egynemű tenden
ciaként tűn ik  elő a képzőművészeti alakítás eszközeinek a látvány-tapasztalat 
utánzására, limitálására való alkalmazása. Az imitációból való kiindulást 
és az im itációra való koncentrálást m egállapíthatjuk egyfelől a kompozíciók 
form arendjének, tárgyi elemeinek áttekintése során. A képi ábrázolásban 
egyfajta képkivágás keretezte valóság-ablak nyílik  fel, mely megfelel a látás 
mindennapos törvényeinek, konvencióinak, a szem képalkotó m echanizm usa 
adott feltételeinek. A valóság elemeinek sokaságából e kép-ablak választotta 
keret hasítja ki a képi feldolgozásra választott részletet, a valóság érte lm e
zett, közvetített, megformált metszetét. A „m etszeten” ugyanis érvényesülnek 
természetesen a  form aalakítás egyénileg eltérő mozzanatai, míg a képkivá
gásba választott valóságrész folytonossághiánytól mentesen őrzi meg az 
„egész” vizuális összefüggésrendszerét, kiterjedéseinek, dimenzióinak zá rt
ságát, a gravitáció törvényeinek aláve te tt térben  való helyzetét, a  testek  tö 
megének tartósságát, állandóságát, a formafcaposolatok racionálisan oksági 
jellegét.

Ebben az im itált térben  feltűnő formaelem ek valóságos dolgokat, tá rgya
kat, lényeket im itálnak, s az ábrázolás alapelve a személyesen eltérő stílus
jegyek dacára is a hasonlóság, a hasonlóvá avatás, am it az egyéni hangoltság, 
vérmérséklet, képzet- és fantáziaállom ány árnyal, színez.

(Nem jogosulatlan továbbá az imitáció emlegetése annak a feltételezés
nek a kapcsán sem, hogy a  m unkák nagy általánosságban mind m agukon 
viselik a m űvek im itálásának karakterét, hogy eleve abból a — többnyire 
persze tudatta lan  és elhatározott szándék nélküli — tervből születnek, hogy 
m űalkotásokról alkotott előzetes benyom ásoknak megfeleljenek.)

A hasonlóra való alakításban roppant erős a  szemléleti konvenciók tehe
tetlenségi nyom atéka. Az eredeti és személyes-önálló alkotói iniciatívák m eg
tételéért itt egyszerre kell megküzdeni a „közízlés” mélyen kiépült előítéle
teivel, m egküzdeni a személyes konvenciók visszahúzó erejével, s eljutni az 
alkotásnak elsődlegesen személyes cselekvésként való felvetéséig. Nincs tehát, 
semmmi rendkívüli abban, hogy e diaanyagban oly erősek a konvenciók, s 
tán az sem meglepő, hogy a form abontásra te tt kísérletek is híjával vannak 
az egyéni kezdeményezésben megalapozott útkeresésnek, s itt is im itációkra 
bukkanhatunk, egyfajta „m odernizmus” imitációival.
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TÁJKÉP, VÁROSKÉP

Külön tan u lm án y t sem volna túlzás a  képek e csoportjának feltárására 
szánni. A számszerűség, az e  tém akörbe u talható  kompozíciók kirívóan 
magas száma éppúgy indokolja 'ezt, m int az a  tapasztalat, hogy a tá jképi- 
városképi kompozíciók egy soráról fedezhető fel az alkotónak a  kép tá r 
gyába való „belefeledkezése”. Ez az alkotói állapot jótékonyan lazítja  fel a 
képzőművészeti tevékenységben való já ra tlanság  sok-sok görcsét, és szaba
dítja fel az alkotók fantáziáját, hogy a  tém akör széles körű ikonográfiájá
nak variábilis alkalm azásával személyes közlendőinket közvetlenebbül lá t
tassák.

A tájképek népszerűségében kétségkívül szerepe van a képzőművészet 
nagy m odern fo rd u la tá t bevezető, az impresszionizmusba torkolló tá jkép - 
festészet hagyom ányának, mely a  m aga korában érvényes akadém iai-m űterm i 
konvenciók helyett közvetlen inspirációkat keresve lépett ki a plein airbe, 
a művészet és term észet kapcsolatát helyreállítva. (Alaposabb m érlegelést 
érdeméi persze az  a körülm ény, hogy a 19. századi m űvész-attitűdnek az a 
vonatkozása, m ely a  társadalm i szerep konfliktusainak elhárítását is keresve 
fordult a  term észet felé, milyen m értékben játszhat szerepet a vizsgált szak
körök tagjainak életében.)

Nem elhanyagolható az sem, hogy a szakkörök tagjai számára a  vizuális 
pedagógia m indig is nagy  jelentőséget tu lajdon íto tt a  term észattanulm ányok- 
nak. A tárgyábrázolás, a  csendélet, a portré, figura tanulm ányára készített 
munkákhoz képest a  tá jkép  a term észettanulm ány kissé száraz m űterm i 
problém áját izgalmas és komplex közegbe veti. A legnagyobb változatosság
ban ennek kapcsán kínálkozik alkalom  különféle ikompozíciós motívumok 
„term észetének” tanu lm ányára: holt dolgok és élőlények, geom etrikus és 
organikus alakzatok, mesterséges és term észetes formaképződmények képi 
alkalmazására.

S ami felté tlenül em lítést érdem el még: a  tájkép olyan bonyolultan ré
tegzett, benépesített, m egalkotott képszíntér, ahol az  egyéni vágyakkal á th a
to tt sajátos képi univerzum ok k ia lak ítására  a legkézenfekvőbb megoldások 
kínálkoznak: a  tá jképben  a tükrözött valóságot áthatja  a vágyott kép, az 
limitált valóságra rávetődik  a k reált kép.

A tájiképek óriási többsége falusias környezetben m utat em ber alkotta 
objektum okat, s a  term észeti környezet kiegyensúlyozza a  m esterséges ele
meket. A tá j képe te h á t vidékies, a  falura, a  falu jellegzetességeire hangoló
dik (szétszórt házak, házcsoport vagy m agányos házak, fészer, ól, szénabog
lya, gémeskút, tem plom , kereszt stb.).

A term észet hol közege az em ber alkotta természetnek, hol pedig ön
álló tárgyként tű n ik  fel a m űvekben. A falusias tájképek m ellett azok a 
kompozíciók játszanak  hangsúlyos szerepet, am elyeken a term észet önmagá
ban tém ája a képnek. E tájak jellege inkább puritán, kiegyensúlyozott-har
monikus, még ha expresszív hangulati elemék át is hatják  helyenként. Sok 
a síkság, lapály, dimbes-dombos vidék, nagy ritkaság viszont a hegy. A 
tájképek uralkodó m otívum ai a fák és a víz. A képkivágások döntő többség
ben a szemmagasságból nyert benyom ások vizuális képzeteinek összevonása 
alap ján  form álódott látványokat m utatnak . Gyakori a középvonalban meg
húzott horizonttal osztott kép.
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A tájképek  egy részén feltűnik az emberi alak. R itkán keres „funkcio
nális” ürügyet (valamiféle munkavégzés, favágás, állatlegeltetés istb.), á lta 
lában beéri avval, hogy a term észet egyéb lényei, dolgai, tereptárgyai közt 
jelértékű kompozíciós m otívum ként van jelen.

K arakterisztikusabb tájképek  : vízpart náddal, stéggel, barnás paddal, 
rózsaszín felhővel, indázó vízinövényekkel nagy foltokban (Balogh Beatrix); 
szénaboglyák mezőben, bokrok közt templommal, erősen sugárzó kék-ségű 
éggel, plasztikusan jelzett form ákkal; Fülöp Jánosnál expressziv-dekoratív 
tem etői táj jelenik meg; Locsmándi László édeSkés-ddilli jeleneteikbe állítja  
tá ja it (nádtetős -ház, rózsaszín virágos fa öregasszonnyal), de realisztikusabb 
hangvételű tehénfogatot is fest falusi utcán ; vadvirágok szálas-vonalas stru k 
tú rá ja  szövődik Barabás László egy m unkáján, rendhagyóan választott kép
kivágást m utatva a tájbó l ; vízpart emberrel, csónakkal, szélmalom, füvek, 
zsenge zöld ritkás liget látszik elomló atm oszférájú pasztellképeken; Ányos 
Im re flo tt akvarelljein fák, torzsák, kövek, -szeszélyes -egymásmelletiségben ; 
házak, fák, víztükör Budai István tájképein is; nádtetős parasztház, m ajd 
parasztházak fenyőkkel és virágok -közt térdelő piros ruhás lány  (Szakácsnő 
Bársony Ilona); erdei úton sétáló férfi és nő gyerekkel, ré t ibolyákkal, a 
háttérben erdős domb, -majd behavazott utca képe gyerekekkel, kutyával, 
lovakkal, aztán  -esti m egvilágítású, -kissé díszlet hatású  utcakép (Szarka Á r
pád). Sajátos változat a  sínekkel, vonattal, füsttel, váltóval, szemaforral, 
villanyvezetékkel részletezett tá j Giliczné m unkáján.

Egyedülálló jelenségnek látszik a tájképek közt -az orosházi Fekete János 
képsora. Jellegzetessége abban ragadható meg, -hogy ő radikálisan -elhatárolja 
m otívum ait a képkivágásban, m elyet tájképei -színteréül megválaszt. A tá r7 
gyi -elemek számának redukálásával együtt já r  -a tárgyak-dolgok nagyfokai 
formai leegyszerűsítése: ennek nyomán karakterisztikus körvonalú -sík szín
folttá módosulnak az elemek. M unkáin a táj tárgyi el-em-ei m ár csak elvont 
formai átiratukban  ism erhetők fel, -s kizárólag kompozíciós funkciójuk szabja 
meg a képtérben való m egjelenésüket. Azonosítható elemek például a to r
nyok vertikálisai, a háztetők háromszöge, prizm ája, a domb vagy hegyhát 
félköre s a céltáblaszerű sík-alakzatra egyszerűsített -figura-délalakok (lásd 
7 sz. kép). E képsor jól szemlélteti annak -a konstruk tív  hajlam ú alkotónak 
a teljesítm ényét, aki jelk-épi-lírai közvetítésekkel is á thato tt autonóm kom 
pozíciókká fejleszti a  tá jkép  hagyományos tém áját, tradicionális kötöttségeik 
alól felszabadítva és önálló képépítésre -alkalmassá téve -motívumait.

7. sz. kép
Fekete János m unkája 
Fotó: Balogh László
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Bóna László

A BÁB M IN D E N E K F E L E T T

1 .

На igaz, hogy a művészet az élet felfokozott megérzése, ráeszmél és arra 
az állapotunkra, hogy élünk, szem élyiségünket átható létélm ény, akkor az is 
igaz, hogy kiterjeszthető  ez hétköznapi életünk egészére, a létélm ény döbbe- 
neténék érzékelése állandóan ott rejlik  a valóságos életben is. A létre  való 
rádöbbanés nem  a művészet terü le tére  szám űzött élmény, nem  művészeti sa
játosság, m ert ha  annak ta rtju k , ak k o r m űvészetnek kell neveznünk olyan 
form ákat is, am ik et eddig nem m ertünk  m űvészetnek nevezni.

Az élet lényegének döbbenetét úgy tu d ju k  átérezni anélkül, hogy bele
haljunk e m egism erésbe és ráeszmélésbe, hogy olyan form ákat terem tünk, 
am ik alak jukban  tökéletesen utánozzák az élőnek ta rto tt világot, az embe
rek és állatok testi alakját, de ugyanakkor nem  élők, tárgyaik, hasonmások, 
képmások, lenyom atok, bábuk, feste tt rongyok. A tárgyak m egform álásával 
utánzóit élő alakok, állatok, em berék, az élet formavariációi a tárgyakban 
az élő világ te s te t öltésének lehetőségeit m utatják  azok lényege, vagyis élő 
m ivolta nélkül. A tárgy  form ájában egészen olyan, m int az élő, a lényegé
ben viszont valam i m iatt mégsem olyan. Ebben a valam iben 'sejtésszerüen 
válik átérezhetővé az a különbség, am i által a  figyelmünk saját élő mi vol
tunk  lényegére terelődhet, ráeszm élhetünk élet-lényegünk csodájára. Bonyo
lu lt és összetett élm ényünk ez, az élet öröme, k ín ja  elválaszthatatlanul egy
séges, m eghatározhatatlan érzés. E m eghatározhatatlan csak akkor válik át
érezhetővé, ha m indazt, ami m eghatározható az életből — a testet, tárgysze
rűséget, form át —, leválasztjuk m agunkról, és m egalkotjuk, utánozzuk a 
tárgyszerűségnek abban  a szférájában, ahová tartozik, vagyis m agában a tá r
gyi világban.

Csakhogy m inden hasonlóság kétirányú , ha az egyik hasonlít a másikra, 
akkor a másik is az egyikre. Ha a tá rg y b an  utánzóit élő form a 'egészen 
olyan, m int az élő világ, akkor az élők is egészen hasonlóvá válnak a tá r 
gyakkal.

Ha a tárgyak  világához, a tárgyszerűséghez a nem élő világ képzete 
kapcsolódik, akkor ezt a  világot halo ttnak  vagyunk kénytelenek nevezni, 
m ert az életnek ta rto tt dologgal ellentétes viszonyban kizáró m ódon csak a 
halált tudjuk megnevezni. Ha a  halál lényege a  tárgyszerűség, és ha az 
em ber saját fo rm ájá t tárgyakban  utánozza, saját létéből külön megalkotja
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tárgyszerűségét, akikor az 'életének élő lényege az lesz, am i életében nem 
tárgyszerű.

Élő m agunk tárgyszerű részének utánzása a tárgyakban  megduplázza 
a világot: egyik részben m i m agunk élünk hurcolva sa já t tárgyszerűségün
ket, testi létünket; a másik világban a  rólunk levált tárgyi hasonm ásaink 
léteznek, külön egységes kiis világokba tömörülve, céllövöldékbe, panoptiku
mokba, kirakatokba, körhintákba.

Az életünkről van tudatunk , m ert el tu d ju k  különíteni m agunkat azoktól 
a dolgoktól, am iket nem élőknek, azaz tárgyaknak  ta rtunk . A halálról az a 
tudatunk, hogy ellentétben élő állapotunkkal, a  halálban nem  lesz tudatunk  
állapotunkról, vagyis arról, hogy épp halottak vagyunk. Élőként tud juk , hogy 
élünk, élőként viszont sose tfogjuk tudni, hogy halo ttkén t tud juk -e  azt, 
hogy halottak vagyunk.

A halálról csak élve vannak fogalm aink, és mivel errő l tis csak olyan 
fogalm aink lehetnek, am iket az élőként tapasztalt világunkból alkothatunk, 
így hallottként m agunkat csak olyannak tud juk  elképzelni, am ilyenek azok 
a dolgok a világban, am iket mi élőként tartunk  halottnak, vagyis tárgyak
nak. A tárgyakban utánzott élő emberi forma azt m utatja , hogy milyenek 
leszünk halottan, ha m eghalunk, sőt azt is, hogy mennyi belőlünk a halott 
m ár így élve is.

A világ megduplázása, vagyis az életnek a tárgyban  váló létrehozása az 
em beri öntudat legmagasabb rangú alkotó tevékenysége — teljesen mindegy, 
hogy ezek a tárgyi életek művészetnek nevezhető módon léteznek-e vagy 
sem.

A halál általában félelmetes, m ert az az ism ert élet átváltozása az is
m eretlenbe. A világ megduplázása viszont a halál kijátszása. A világ meg
duplázása által a halál nem lesz ismeretlen, hanem  jól ism ert, az élet része, 
a halál az életen belülre kerül. H alálunkkal nem ism eretlenbe kerülünk, h a 
nem egy  olyan állapotba, am it jól ism erünk, szám talan form ában, tárg y ak 
ban utánozott em beri form ákban élünk együtt önm agunk halo tt hasonm ásai
val. A halálunkkal olyanok leszünk, m int a halott tárgyszerű emberi alakok, 
és élőként egy részünkben .olyanok vagyunk m ár eleve m indnyájan. A halál 
így nem  az élet ellentéte, hanem  az élet része, jól ism ert világ. A halál és 
éllet így időben nem  különül el egymástól. A világban való létezésünk nem 
folyam atos élet, ami átvált idővel a folyamatos halálba, hanem  élet, am in 
belül részben m ár halo ttak  is vagyunk, és halálunk u tán  egészében leszünk 
olyanok, amilyen nalottak élve csak részben voltunk.

2 .

A halottság lényege, ha azonos a  tárgyszerűséggel, akkor a tárgyszerűség 
sajátosságainál fogva meghatározhatjuK, hogy m ilyen képzeteink vonatkoz
nak a  halál lényegéhez. A halál sajátosságai a tá rg y  sajátosságai : a) tehete t
lensége — vagyis az, hogy önmaga nincs akaratáná l; a világ erői szerint 
mozdul, nem a sa já t erejéből; csak a  világ h a t rá, ő nem h a t a világra, csak 
am ennyiben a világ mozgatja őt; b) szétszedhetősége és összerakhatósága 
— vagyis, hogy elem eire bontása u tán  tökéletesen ugyanúgy vagy egészen 
más form ákban alkotható ú jra ; c) mesterséges utánozhatósága — vagyis 
hogy elő lehet állítani belőle számtalan példányt azonos formában.
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A tárgyaikból létrehozott em beri testi form ák a test tárgyszerűségét 
mindezen sajátosságainál fogva hangsúlyozzák: a  gépemberből bármennyi 
előállítható; az  ólom katonák beolvaszthatok; a céllövölde-figurák halhata t
lanok, m iután lelőtték őket, fe lbukkannak ismét; a  madárijesztőkiet, rézfka- 
kasokat és papírsárkányokat a szél m ozgatja, a világ ad nékik életet, önál
lóan tehetetlenek; a m arcipán- és m ézeskalács-figurák elfogyaszthatok és 
ú jraönthetők ; a luftballonfigurák felfújhatok, leereszthetők szüntelenül.

Az élő valódi em berekben nem  egyform án hangsúlyos a  tárgyszerűség, 
az élő lényeg m ellett nem egyenlő hangsúllyal van jelen a testi korlátozott
ságnak és a tárgyszerűség sajátosságainak m eghatározottsága. Vannak a 
valóságos életben is. szerepek, em beri sorsok, helyzetek, am elyekben az em
ber tárgyszerűsége hangsúlyozódik, és ilyenkor azonossá válik a  tárgyak
ban Uitánzott élő form ákkal. Ilyenkor ebben az azonosságban nem  az életél
mény áh íta ta  fejeződik ki, hanem  az a kollektív élmény, hogy az élet, sem 
több, m int test, nincs élet-lényeg, az élet nem egy magasabb rendű csoda, 
csak tárgyszerűség van, az élet sem több, m int halál, nem az élet hordozza a 
halált, hanem  a halál az alapállapot, ami az életet hordja, halott az egész 
világ, élőként is. Azok a valóságos em berek hangsúlyozzák ezt, akik testi 
konstrukciójuk m iatt tehetetlenebbek, k iszolgáltatottabbak a  te s t korlátáinak : 
a  testi fogyatékosok, kétbalkezesék, bohócok, részegék; vagy azok, akik egy 
kötött szabályoknak m egfeleltetett nyilvános helyzetben kötelező szerepet 
szolgálnak ki, vagyis nem önmaguk, csupán tárgyi jelék egy helyzetben: a 
menyasszony—vőlegény, a díszőrségben álló katona; vagy azok, akik tehe
tetlenségre kárhoztatva ki vannak téve a nyilvánosságnak: az állatkerti 
állat, prostituált, rab, pellengérre á llíto tt bűnös, a sztár, a  híres közéleti 
személyiség; vagy a behelyettesíthető, sokszorosítható emberek, a katona, a 
hasonmás, az ikerpár.

Az em beri forma tárgyakban való utánzása elsősorban ezekből a figu
rákból m eríti m otívum ait, hiszen ezek az életben is tárgyként felfogható 
emberek. Az ólomból katonák készülnek, a mézeskalácson tükör van és ka
tona vagy m enyasszony—vőlegény, ugyancsak ők vannak a to rta  tetején  
marcipánból, sőt a feszület sem egyéb, m int pellengérre állított, ártatlanul 
bűnösnek ta rto tt, élőként tárgyiasíto tt istenség, azaz sű ríte tt élet-lényeg sok
szorosítható utánzása a tárgyban.

3.

A kárhová megyünk, lépten-nyom on csupa olyan világ vesz körül m in
ket, am elyekben halott énünk létezik. Mindenhol olyan színtereket találunk, 
ahol általunk terem tett halott színészek, sakkbábuk, kártyalapok, marcipán- 
figurák, m adárijesztők, céllövölde- és körhintabábok pillanatnyi életre kelve 
a mi életünk képére form álják halott életüket. A halál já tékterei ezek, szín
terek halott testünk létezésére: a céllövölde, a mézeskalácsbódé, a kártya- 
asztal, a sakktábla, a k irakat, a panoptikum , a körhinta — mind színház, 
amelyben a színjáték lényege az, hogy mi m agunk halottan  egészen úgy 
élünk, m int élve. Az is következik ebből, hogy élve sem vagyunk különbek, 
m int halottan. A világ ugyanolyan halott, m int a panaptikum , kirakat, sakk
tábla és szellem vasút-barlang, az em berek ugyanannyira halottak, mint 
am ennyire a rézkakasok, ólom katonák és papírsárkányok élők.
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Sőt, még terem tenünk sem kiéli feltétlenül a saját 'képm ásunkra halott 
bábokat, adódik a  világban élég halott másolat rólunk. A tükörképék  és 
árnyékok világa ugyanolyan, m in t a testünkről készített bábu-m ásolatok vi- 
'ága. Tükörképünk és árnyékunk által közvetlen kapcsolatban állunk halott 
m agunkkal. Olyannyira, hogy szabadulni sem tudunk tőlük, m egtehetjük, 
hogy nem veszünk róluk tudom ást, de létezésüket m egszüntetni nem tu d 
juk.

Az árnyékot minden mitológia a halottak  m etaforájaként ismeri. Az á r
nyékvilág, a halál birodalma itt a földi létben az életen belüli halál, vagyis 
a halandóság tudata, a  test tudata. Az árnyék a testi lé t bizonyítéka, lenyo
mat, egyben az élet jele. Bizonyosság erre az a minden ku ltú rában  m egta
lálható elképzelés, m iszerint a visszatérő halottnak nincs árnyéka. Az ár
nyék mi m agunk vagyunk halottan, halálunk — akárcsak árnyékunk — 
elszak Oth a  tat tanú 1 hozzánk van láncolva. Az árnyék a  földi léten  belüli halál, 
hiszen árnyék ott van, ahol fény van, fény ott van, ahol élet van. Az árnyék 
is meghal az igazi halálnak, a  sötétségnek a birodalmában. Az árnyék  fél 
lény, 'átmeneti állapot a  halál és az  élet között, testtelen, de ugyanakkor nem 
egészen, tünékeny, képes az állandó átváltozásra, mindig átveszi annak for
máit, am ire vetődik. Vannak körvonalai, kontúrjai, akárcsak a testnek, sőt 
az árnyék m aga a kontúr, a  sziluett. A kontúrok azonban irtat á tha tják  egy
mást, k é t valódi hús-vér test egyesülése mindig csak részleges, sose hatolhat
nak teljesen egymásba, az árnyékok viszont teljesen egymáséi lehetnek. Kél 
árnyék egymásba olvadhat egészen, sőt a  sötétségben a  te ljes világgal is 
egybeolvadhatnak. Az egyén, a  pár, a tömeg, sőt az egész világ eggyé ol
vadhat, de csak a halálban — az árnyjátékok tanúsága szerint. Az árny
játék az emberek játéka halo tt önmagukkal. Az árnyjáték  m egvilágított 
vászna az élet maga, amin árnyékként létezik a halál. Az árny já ték  távol
keleti, egyiptomi, török keletkezés-történetei, eredetm ondái egymástól telje
sen függetlenül is ezt bizonyítják. Az eredeti árnyjátékok m eséje a köztudat 
által jól ismert híres halottak megidézése volt. Az árnyjátéko'k árnyai ugyan
úgy megelevenedett halott önmagunk figurái, m in t a bábok, m adárijesztők, 
saikkfigurák, kártyalapok és ólomkatonák. Az árnyék által az em ber ugyan
úgy halottait idézi, m int fa rago tt képmások, bábu-másolatok, viaszbábok ál
tal.

A sziluett az árnykép sajátos művészi variánsa. Polgári szobadísz, a 
családi ágy fölé akasztott memento móri, az állandóan jelenvaló halál le
nyom ata a  falon. A papírsziluett-kivágó művészek, a vásári művészek, csepű- 
rágók, mutatványosok, körhintások, mézeskalácssütők, luftballonárusok és 
marcipánszobrászok rokonai. A sziluettkivágás virtuóz nyilvános m utatvány.

A sziluett manapság nagyvárosi és tengerparti sétányokon árusíto tt ide
genforgalmi cikk, emlékkép, és ezáltal megfelel lényegének, rokonságban a 
gyorsfotó, gyorsportré műfajával. Az em léktárgy magának a m últnak, az el
m últ életnek a bizonyítéka. Az em léktárgy az egyre közelgő halálra való fi
gyelmeztetés, arra  m utat, hogy a  halál csak közeledhet, sose távolodhat. Az 
halálra való figyelmeztetés az élet értékeire való figyelemirányítás. Az 
em léktárgy a m últban az életet szentesíti. A sziluett annak a  megvásárolható 
nyoma, hogy létezünk, és egyben annak a híradása, hogy m eghalunk. A szi
luett feltalálását a hagyomány az elmúló szerelemhez, az eltávozott, azaz 
m eghalt kedves nyomához kaposdlja.
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Sziluettként először egy D ibutades nevű görög m űvész lánya írta  a  fe
hér falna távozó kedvese 'körvonalait, am ikor annak árnyéka m ég egy pilla
natra a falon suhant el. E tienne de Silhouette — ak irő l az árnyképet elne
vezték — kastélya falain rögzítette vendégei árnyképét. A sziluettművészet 
a századfordulóra hatalm as k a rrie rt fu to tt be. Valóban sziluetté vált az egész 
világ, vagyis igazában m egduplázódott a valóság valódi világra és m inden
nek a m egörökített árnyképére. Az árnyképek m indenü tt jelenvalóvá váltak, 
az ónaláncökon, óraszámlapokon, a teáscsészéken, levesestálakon, a  nász
ajándékul ad o tt étkészletéken, felhasználta a sziluettet az ékszerészet, filig- 
ránművészet, égették porcelánba, m aratták  rézlemezbe, használták könyvil
lusztrálásra. M indenkinek a sa já t képm ása, a táj, a  város, a nagy ember, 
hős, isten a  sziluettben ugyanaz az érték, m inden egyet jelent a halálhoz 
viszonyítva, a halálban m inden ugyanazzá válik. A sziluettkivágás, az árny- 
játék és az em ber vagy az egész világ hasonlóságára terem tett tárgyi máso
latok készítése m ágikus cselekedet, m ert abba a  nézőpontba helyezi az egész 
világ szemlélését, ahol m inden egynek látszik, haladó vagy halott dolognak. 
Az em bernek bábu-másoJiatókban való m egalkotása vagy árnyékképekben és 
tükörképekben való szemlélete olyan te tt, am iben m inden eggyé válik, kö
vetkezésképpen m inden válhat m indenné, m inden átm éhet mindenbe, élő a 
halottba, halo tt az élőbe, az élő tárgyiasítható, megölhető, a halott új életre 
kelthető, egyik lény átváltozhat a m ásikba, az egyik egyesülhet a  másik
kal. A m ézeskalácsgyártás, ólom katonaöntés, sárkányeregetés, m adárijesztő
készítés, céllövöldében a célba lövés, körbintázás, szellemvasutazás, sakkozás, 
kártyázás az  ősi és eredeti értelem ben vett m ágikus tevékenységek mai vál
tozatai, a dolgok halo ttkén t való szemléletébe heyezkedve az egész világot 
egységessé, eggyté téve élő és h o lt em beri, állati, tá rgy i mivöltunfcat szaba
don váltogatni, legyőzhetetlenül és halhatatlanul új és új form ákban m a
gunkat ú jraalko tn i. Az egységes egynék ta rto tt, képzelt, vágyott tiszta lélek 
szabadon és folytonosan újabb és újabb testben való újjászületésének játékai.

Nemcsak egy árnyékunk van, hanem  m inden pillanatban számtalan, 
árnyékok m eghalnak és ú jjászületnek új és új form ákban. Tükörképünk is 
szám talan van. A tükör a  tes t megsokszorozódásának jelképe, a  tes t meg
sokszorozódása pedig annak bizonyítéka, hogy a  lélek  állandó és örök, a  test 
cserélhető, levethető ruha, puszta látszat, merő illusztráció, átalakítható, 
m int árnyékunk és bábjaink. A  tükör annak a bizonyítéka, hogy számtalan 
íorm ában élünk a világban, k iterjesz the tjük  m agunkat a  lét egészébe. A 
tükörkép is halo tt m agunk jele, a m egelevenedett tükörkép  a  halott életre 
kelésének m otívum a. A halottnak tükörképe sincs, akárcsak árnyéka, a tü 
körből k iléphet a  halott, a h a lo ttak  közlekedhetnek tükrökön keresztül, egyik 
tükörből a  m ásikba. A tükörképünkkel is olyan szorosan együtt kell élnünk, 
ahogy árnyékunkkal, ha tükörbeli vagy árnyékbeli halo tt m agunk tőlünk 
függetlenedik, nekünk m agunknak kell meghalni. Ahol a  tükör eltörik, ott 
az em berek m ássá válnak, a  lány  férjhez megy, valaki meghal.

S ajá t m agunk halott hasonm ásait teh á t nemcsak mi alko thatjuk  meg, 
hanem lé tre jön  term észetes úton is. A világot nem csak mi duplázzuk meg a 
bábjainkkal, hanem  az a lenyom atok, tükörképek és (árnyékok ú tján  önmagát 
duplázza meg. És ezáltal a  halál világának kü lön  fenn ta rto tt helyszínei és 
időpontjai lesznek a term észetes világon belül. A világ a halál érzetét sűrít- 
va árasztja, am ikor a valóságos em berek csak saját árnyékukként észLelbe-
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tők, a szűk utcák, kapualjak , sikátorok, alagsorok, átjáróházak, alu ljárók, 
folyosók, gangok a halál terei, itt semmi sem élő önmaga, hanem  csak ön
m agának halo tt árnyképe. A gettó utcái, a  nagyvárosi m etró  alagútjai, P rága 
sikátorai, Velence lagúnái így őrzik egységes 'halál-m itológiájukat. A halál
érzés nagy pillanata a naplem ente, am ikor m inden árnyék, vagyis a világ 
halo tt fele fenyegetően megnő, az élőkre tör, m ajd ez a halott árnyékvilág 
is meghal, és a  sötétben m ár nem válik ketté  a világ élő valóságra és h a lo tt 
árnyékm ásolatára, 'hanem a való világ lesz maga az árnyék.

4.

Normális esetben az élő ember a látogató a  h a lo tt képm ásainak világai
ban, rövid k irándulást tesz a  halál birodalm ában, mesterséges pokoltúrák 
ezék, túlvilági turistauitazások. Az élő em ber alászáll, és elrémül vagy e l
csodálkozik saját magától, am ikor önm agát halo ttként létezni lá tja  a panop
tikum ban, a  kö rh in ta  feste tt lebegő rongyai között és a bábuk üvegszemében, 
a mézeskalács üvegtükrébe tekintve. M egtisztulva az élménytől, hogy lá tta  
m agát halottam, halál tu datâ t megedzve té rh e t vissza norm ális földi létébe.

À haláltudat zavara esetében azonban ezek a lények betörnék a  mi éle
tünkbe, és m aguknak követelik azt teljesen, ők látogatnak el a mi v ilágunk
ba, ők az élők, ak ik  m inket néznék úgy, minit az ő tehetetlen  és holt hason
másaikat.

így aztán ezekben az Időszakokban m egterem tődik az a  törekvés, hogy 
ne a bábuik legyenek olyan életszerűék, m int mi vagyunk, hanem  mi le
gyünk olyanok, m in t a bábok. A bábu tökéletesebb lett, m int az em beri lét, 
a halál kívánatosabb állapot, m int az élet. A halál tökéletesebb, m in t az 
élet, hiszen lezárt, m ozdulatlan és változatlan, önm agában teljes egész. A 
halo tt báb változatlan és befejezett teljesség, m egform ált esztétikus tárgy . A 
mi életünk tökéletesen m egformált, teljes egész, és esztétikus csak bábsze- 
rőségében lehet: a  bábszerűség m in t eszmény jön lé tre  a form aterem tő k í
sérletek gondolkodásm ódjában: Kleist m arionettszínház-tanulm ányától G or
don Craig Ü berm arionettj én, Oscar Schlemmer és a Bauhaus m űfiguráin, a 
dadaizmus próba baba-m otívum án keresztül napjaink tánostilus-, öltözködés- 
és arcfestés-divatjáig.

Abban a világban, am elyben az em ber a halott tárgy , nemcsak az em ber 
tárgyi hasonmásai válnak élővé, hanem  m inden egyes tárgy  is. Az em ber 
lesz az egyetlen hölt elem ebben az élővé vált te ljes  világban. Ha a .tárgy
szerűség ismérvei a tehetetlenség, a nem önálló mozgás, a nem  önálló a k a 
ra t, a sokszorosíithiatóság és újraalkothatóság, akikor m inden tárgy élő-lénye- 
gűnék érezhető, ami ennek ellenkező sajátosságait sugallja. Vagyis úgy érez
zük, hogy lélek költözött azokba a dolgokba, am elyek önálló ak a ra tta l m o
zogni látszanak, látszólag saját akaratuk  és céljaik irányába cselekszenek. 
Klasszikus m otívum ai ennek: a magától becsapódó és kinyíló ajtók, ablakok, 
a megreccsenő bútor, a meglebbenő függöny, remegő gyertyaláng — m ind 
borzongással töltenék el, valamely testte l en, tehát tiszta, testtel nem  fertőzött 
lélek vagy visszatérő, megelevenedett halott látogatásának tárgyszerű m eg
nyilvánulásai. Mindez néha humoros helyzeteket terem t, klasszikus kom ikum - 
forrás lehet, az önálló életet élő tárgyak az em bereket végzetes véletlenekbe 
sodorják, és az em beri élet önállósodott tárgyaktól válik függővé. Ez a vi
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lág az elcserélt egyform a bőröndök és kulcsok, elcserélt egyform a m éregpoha
rak és az em beri akaratnak  nem  engedelmeskedő csapóajtók, forgóajtók, 
mozgólépcsők világa.

5.

A viszonyok összékuszálódtak : k ita lá ltunk  külön világokat, am elyekben 
m egalkottuk és rbeljes lé tre  'hívtuk sa já t m agunk halottnak, azaz testnek vélt 
részét. És k id erü lt, hogy a halál lényege mem azonosítható egyszerűen a tá r
gyi lé t fizikái sajátosságaival Végül is a  testi-anyagi jelleg hiába azonosít
ható a halál-lényeggel, az egyben é le t jelenlétének is bizonyítéka. Ahol test 
van, o tt é letnek is kell lenni, a  bábu nyom a akár élő em ber nyom a is lehet
ne. Ha a hóban egyetlen emberi lábnyom  van, az m ár elég ahhoz, hogy ne 
legyűrik egyedül, tudjuk, hogy élet van e tájon. Ahol egy lehelet van, ott 
mögötte lélek is áll, ahol meleg egy Ifekhely, .és meleg előttünk a  szék, ott 
m ár feküdt vagy ü lt valaki, a k itaposo tt ösvény, lenyom ott tfű mind életet 
jelent, annak  öröm ét, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol a  saját lét- 
helyzetünk életnek hívott állapotában vannak m ég többen ;is, még akkor is, 
ha nem érzékeljük őket közvetlenül. Ahol egy testet közvetlenül vagy nyo
m aiban érzékelünk, ott élete t és halá lt is érzékelünk egyben. Az em beri 
form ára kész íte tt tá rgy i élet-m ásolat ezt az evidenciát zavarja meg. Testet 
érzékelünk, de csak halált és élete t nem . M indezt .azért, hogy rá jö jjünk  arra , 
hogyha élő em bert érzékelünk, akkor a halandót 'is lássuk benne. Azért vá
lasztjuk le magúinkról tárgyi részünket, hogy am ikor valódi em bert érzéke
lünk, akkor a  te ljes létet legyünk képesek meglátni benne. Hogy megérez- 
zük azt, hogy m inden élő emberi lényben m indig és m indenütt, egyben és 
szétválaszthatatlanul érezhető meg az élet és a  halál.

Ha kedvesem a szomszéd szobában ül, és csak a testi jeleiben érzékelhe
tem  tüsszögését, csoszogását, m atatását, szuszogását, akkor olyan, m intha 
bábu hasonm ását látnám , m intha egy róla m intázott osak-test valakit látnék. 
A szomszéd szobából átjszűrődő .neszekből csak a  testi létét érzékelem, így 
a lélek, am it élő  lényegének tartok , tisztán  a testtől leválasztva külön elém 
áll a 'képzdletemiben. Teste különváltan a szomszéd szobában van, míg élő 
lényege képzeletem ben egészen jelen, illetve bennem van. Ezért csodálatra 
méltó valakit a lu d n i lá tn i és hosszasan figyelni, őt lá tjuk  halo ttan , csak testi 
m ivoltában, lelkisége lényegét így kü lönváltan  és tisztán  érezhetjük.

Azzal, hogy a te s te t leválasztva az  élő em berről itő'le külön tárgyakban 
megalkotjuk, kétfé leképp  tudunk az élő em berre  visszakövetkeztetni : a) meg- 
érezzük az em ber lényegét, a lé t k ín já t és szépségét, azt, hogy lelki-tudati 
értékünk testbe van  ágyazva, hogy az em beri élet és halál olyannyira szét- 
választhatátlanul egysiéges, hogy m árm nár e fogalmák feleslegesek és hasz
nálhatatlanok  a rra , hogy az em ber valódi létezési m ódját le írják , b) Az em 
b er olyan lény, akiről leválasztható testi léte, azért, hogy a lélek, azaz lé
nyünk isteninek ta r to t t  lényege tisztán  megszülessen érzékeinkben. Ez utób
bi szerint a tárgy i hasonm ásaink m egalkotása egyben m agunk megistenülé- 
se. Testünk így kü lönválva a  világban külön életet él, m a m agunk m ár csak 
tiszta élő-lényegek, csak-lelkak, azaz istenképzetek vagyunk. Mindez azonos 
az ősi rítusok önkorbácsolásával, ahol a m ajdnem  végzetes önkínzás fájdal
m a a test m egerősíte tt érzékelése a  testtő l különválasztható.
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A tárgyi hasonmáskészítés teh á t kettős oélú: a) az em beri lé t összetett 
egységes érzékelése; b) az  emberi lét különválasztható megidézése a csak 
testi, halottként élő em ber és a  m egistenült, csak-lélekké váló em ber m egal
kotása, ami az üdvözülés m ódjának lehetséges technikája. Az egyik a  m eg
ismerés és érzékelés, a m ásik a  megdicsőülés és képzelgés módszere.

Ezek szerint az életet kétféleképpen élhetjük meg, és csak az em ber az, 
áki képes azt kétféleképpen megélni: egyrészt olyanként, am ilyen a világ, 
vagy legalábbis törekedve annak  pontos megism erésére; m ásrészt eleve m ás
ként, m int amilyen, sokkal szebben és sokkal aljasabban is.

6.

Testiségünkhöz sokféle egyéni viszonyulásunk lehet.
A test jelekhez fűzhető szégyen az isteniségre, megdicsőülésre törő  élet 

érzése az em ber valódi léthelyzetéről. Egy szobába lépve a  testi létezés 
megannyi jelének rendetlenségén, az ágyban hagyott testnyom okon, szétdo
bált alsónem ük ön, a  piszkos ruhákon a  lét szégyenét érezhetjük meg, azt a 
szégyent, hogy testek is vagyunk, mégse istenek, ilyenform án hangsúlyozot
tan  nem azok. A lót szégyene azt m utatja , hogy a lé t testi jöllege letagadni, 
titkolni való. Végső soron azt tak arja  mindez, hogy a halál szégyenletes, 
intim  m agánügy, takargatni való piszkos dolog.

Beszélhetünk a testi jelleg elfogadásának norm aszintjéről, arról, hogy 
m ilyen íratlan erkölcsi szerződés köti m eg azt, hogy m ennyi testiséget lehet 
nyilvánosan felvállalni úgy, hogy az élet értékeinek lezüllését m ég ne érez
zük meg általa, mindez azonban lényegtelen kérdés. Vagy m inden dolog le 
tagadni való, am i a  teste t bizonyítja, m ert csak így lehetünk  m egistenülték, 
tiszta lélek-tétezők, vagy m inden testiség m utatható nyilvánosan, m ert csak 
így pontos és tisztázott a teljes lét összetett halál és élet valósága. Egy tá rsa
dalom nak a testiség felvállalásának szintjéhez kötődő viszonya az t jelzi, 
hogy az életet alapvetően valóságában akarja  megélni, élvezni, megismerni, 
vagy megszépíti, alárendeli eszményeknek, hősöknek, m agasabb elvi cé
loknak. Alapvetően m indez a  társadalom  halálhoz való viszonyának n y ílt
ságáról vagy hazugságairól tanúskodik.

7.

A művészetnek teh á t nem specifikuma az, hogy az élet lényegének döb
benetét közvetítse, m inden tárgy  és m inden élőlény közvetíteni képes azt, 
ha képesek vagyunk arra, hogy lelket érzékeljünk valam iben különválasztva 
a  testtől.

Ha ez nem így lenne, akkor a hősről készült szobor és bábu ugyanaz 
lenne. A hősről készült bábu különválasztja a lélektől a  testet, a le lket m eg
semmisíti, és a  csak h test ként élő em bert szenteli fél. A hős a  bábja által 
semmivel sem lesz több, m in t a teste, és ezáltal m indannyiunkkal lesz egyen
lő, ugyanúgy tárgy, halott, m in t ahogy testünk által mi is azok vagyunk. A 
bábu az alanyát a  világgal való azonosságok által határozza meg, a szobor 
a különbözőségei által. A bábu a test á lta l a testet m u ta tja , lelket csak k ép 
zeletünk adhat hozzá. A szobor a lehetetlenre vállalkozik, a  test által a  nem  
testit, a lelket, a tiszta élet-lényeget m utatja , és ezt nem  különválasztja a
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testtől, hanem  egybeolvasztja vele. A lelket a  szobor által nem  csak elkép
zeljük, hanem  lá tju k  lis.

A bábu a lét negatív m eghatározásának olcsó sikere, az életet m utatja  
halottan a h a lo tt anyag által. A szobor a lét pozitív m eghatározásának lehe
tetlenségére tö r, a  halott anyagban  az élőt élőnek szeretné m utatni. A szo
bor az isteni terem tés kísérlete, m ert em berfeletti csoda szükséges hozzá, a 
holt anyag élővé változtatása. A báb az ördög műve, csapda, illúzió, az élő 
holttá változtatása. És m indezt úgy, hogy a holttá te tt  élő élőnek látsszék, mi 
élők holtnak látsszunk. A szoborban m egláthatjuk  saját isteni lényünket a 
vele való hasonlóságainkban. Az isteni lényünket a bábbal csak szemben lá t
hatjuk meg, nem  hasonlóságban, hanem  a tőle való különbözőségekben. Is
tenek abban  vagyunk, am iben nem  bábok vagyunk.

Az au ten tikus és szabad egyének társadalm a az önm agukat saját k ü 
lönbözőségeik a lap ján  m eghatározott egyének társadalm a. Az iá társadalom , 
amelyben az em berek kizárólag csák egymással való hasonlóságaik alap ján  
határozzák ímeg saját létüket, eltöm egesedett, elidegenedett társadalom , vagy
is a bábu-emlberék társadalm a, a „báb m indenekfelett”-iideológia hívőinek 
társadalm a. Az „Ü berm ensch” és az „Ü berm arionett” a  világ két ellentétes 
pólusa. A m anipuláció és politikai propaganda eszközévé és tulajdonságává vál
hat, hogy e k e ttő t összekeveri és azonosként m u ta tja  be. A „báb m indenek- 
fe le tf’-esztétilkai elvet közvetlenül a  valóságra alkalm azni, vagyis a való
ságot tenni m űvészetté, a m űvészetet nem  a m űvészetben, hanem  a való
ságban valósítani meg, trag ikus történelm i tévedés. Ha a bábu az ördög m ű
ve, akkor a bábu-em berek tá rsadalm át is ő kormányozza
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A. G erg e ly  András

E G Y  G O L Y Ó L Y U G G A T T A  A R C  
A NEMZETI T O R É N E L E M B Ő L

A talksonyi hősi emlékmű rohamozó katonájára  alighanem  óéiba lőttek a 
történelem  pajkos harcosai. Lövéséktől lyuggatott arca és teste  még jellegte
len dakum entum fotón is olyan döbbenetesen hat, hogy a nézőben akaratla
nul is az ölésre vagy öletésre zsoldos nép historiés pátosza jelenik meg.

S a taksonyi vitéz csupán egyike am a képkiállítás névtélen hőseinek, 
melyen a  Fényes Adolf Teremben Feuer Gábor és Kovács Ákos m u ta to tt be 
közel ötszáz első viliágháborús emlékművet egy országos gyűjtés anyagából. 
A javarészt polgárok, kisemberek, falusi gazdák és kisírt szemű hadiözve
gyek pénzén emelt mintegy kétezer „diós őségemlék jel” pazar galériát kínál 
Gsaba vezérből és 48-as bakából, Hungária istenasszonyból és sárkártyölő 
parasztfiúból, revíziós turulm adárból és m ennybe emelkedő 'nemzeti harcos
ból. Am  a  tárgy iasu lt emlékezés e  dokum entum ait, m elyek alig hagynák k é 
telyt, hogy szakrális és jelképes erejüket a  m indenkor fennálló hatalom  hasz
nálta tendenciózus ideológiák terjesztésére, nemcsak azért érdemes közelebb
ről is megnézni, 'm ert a nagy háború em lékéveit éljük, hanem  m ert a szobor- 
időtlenség a gyötrő nemzeti feszültségék hordozója, jelképes hírnöke egy
szersmind.

A sókszor diadalos rékvizitumok m árványhangosságát, vasdicsőségét 
nem m indig övezi a  köztéri történelem  konszolidált nyugalma. Az állam élet 
rendre megbékülő indulata többnyire protokdlláris csinnadrattával emeli 
pompás bálványait a települések központjaiban, de a  m ú lta t beragyogó di
csőség nemegyszer aszinkronba kerül a politika és történelem  vérhabos fo
lyam ataival: ilyenkor vége szakad az elesett hősök örök em lékének, ledőlnék 
védőszentek és pompás jélképdk, elvesznek szobrdk, lebontásra kerülnek 
archaikus m ítoszok. . . Iskdlakertekbe, városi parkokba, félreeső tem etőkbe 
rejtik el a m isztikus m onum entumokat, megyeszékhelyekről indok nélkül 
tűnnék el az avíttas szégyenfoltok, vagy m inim um  megcsorikulnak : a ma- 
gyarnándori Hősök szobra 1945 után  előbb elveszíti koronáját, s vörös csil
lagot kap helyére, m ajd 56 októberében vassisakkal díszítik, később új 
csillagja lesz, s utóvégre az Amerikából m egjött nemzeti ereklye h írén  föl
bátorodva merik csak előásni 1981-ben a régi k ő k o ro n á t. ..

Az idők kegyeletet követő tanú i teh á t az  első világháborús m onum entu
mok. Első példányaik még a  háború rem ényteljesebb szakaszában készültek, 
ekkor még megököltan gyakoriak a  rohamozó, a  búcsúzfcodó, a hősi halált 
haló archetípusok ; üzeneteikben a „vitám et sanguinem ”, az uralkodóért
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hősi halált haló közvitéz a nem zeti-kulturális összetartozás képviselője. Az 
alakos emlékm űvek a  „nép” fia it jelképezik, köztereiben megszokott patetiz- 
mussal, em lékezetre méltó te ttekkel s talán a 48^as forradalm as hagyom ány 
jogfolytonos v irtusával. A glorifiikáló szándék itt még ünnepi dekoráció, a 
dinasztikus gondolat formája, mely a nép egészéhez szól birodalm i-patrióta 
ideológiával. Az emlékművök m ég a  szabadságot jelképezik, a tem atikus- 
nemzeti üzenet hordozója egyben a „függetlenség” harcosa is. A kortárs szem
lélő az áram sűjtó ttá , önkényverte nem zet szenvedő jelenét tiszteli benne, S 
a sokasodó „p ieta-form ák” a történelem  és a szakrális hagyomány egybefo- 
nódását szim bolizálják. A m orális példázatok, a  messianisztikus em elkedett
ség a nemzethalál és memzetsiratás gyászán tú l a föltám adást is érzékeltetik. 
A föltám adás-m etafora egyként vonatkozik a hősökre, a nemzetre, a rég
múlt dicsőségre, s így a politikai halál csupán tetszhalál, a haza él tovább, 
a liberális világszellem megküzd! harcát a  m ártírok  névtélen serege á l t a l . . .

A hősgaléria adatai önmagukban is árulkodnak: 1914—1917 között m ind
össze 11 m onum entum  épül föl, vidékről induló spontán népmozgalom for
m ájában, főleg közadakozásból. 1917 után  m ár nemcsak helyi csoportok ál
lítanak em lékm űvet hozzátartozóiknak, de törvény születik a  gyötrő nemzeti 
feszültségek konszolidált levezetésére: 1918 és 1938 között 1068 világháborús 
plasztikai mű keletkezik. Az 1915-ben alakuló Hősök Emlékét Megörökítő 
Országos Bizottság a  m agyar vitézséget, önfeláldozást és hazafiságot igyek
szik formai javaslatokkal, típustervekkel sugalmazni, a  kohéziós erőben 
egyszersmind a  jövő hitét lá tva: az ősök szellemét idéző „Isten ikardja”-motí- 
vum fokozatosan átalakul a revíziós „szabadságeszmét” hirdető tu ru llá , Má
ria és Erzsébet „Istenasszony” Patróna-kultuszává. Amikor 1924-ben nem 
zetgyűlési törvény avatja nemzeti ünneppé az év adott napját, m ár az 
ezeréves mítosz jelképei állnak az em elvényéken: az „uralmi és védelm i” 
duális eszmeszila jság szárnyas géniuszokban, erőfitogtató oroszlánokban, vé
dőszentékben, égig érő lángokban, haláltánc-hangulatú panorám ákban tetőzik, 
s a „világura” m agyarságot idézik föl, sőt ígérik a határokra m utató szobor- 
Kaitonák.

S míg a háború éveiben a hadi jelentések, röpiratök milliók fájdalm ának 
hoznák Ihíréket, s az em lékm ű-kiállítás szinte azonos rangú lélektani esz
közzé nő fel, ső t egyetemesebb nyelvű, m élyebb értelmű jelbeszéddé válik, 
a központosított szoborállitás, az ismétlődő pályázatok, szoborsablonok meg
terem tik a kulturális hadigazdálkodást, mely a hátország, a túlélők adójával, 
a minőséget m ennyiséggé változtató személytelen kegyelet-szolgái tatássá ala- 
csonyító szemléletmóddal am atőrök és hivatásos szobrászok garázdálkodás! 
területévé te tte  a megilletődés, a  hála  és együttérzés lehetőségét. A húszas 
évektől az egym ásra torlódó műemlékiállítási kam pányok nemcsak egy kö
telezővé (tett hivatalos igényt erőszakolnak a személyes és kollektív érzületek 
helyére, de az útszéli korpuszok, mezei kápolnák m intájára nemzeti áldozó
helyek létrehozását szorgalmazzák, melyek a történelm i ‘számvetést, a „tu
rán i” küldetéstudatot, a törzsökös fajiságot és etnikai hegemóniát a szob
rászati jelbeszéd ékes érveivel terjesztenék. A vérözön borzalmán túl, a 
tágkeblűen értelm ezett „haza” terü le ti integritásának védelmében keletkező 
állami rítus a nem zettudat ápolásában jelöli meg az em lékm űszobrászar 
föladatát. A glorifikált államvesztés provokatív bem utatása, a m itikus-irra
cionális elemek túlsúlya realitásérzéket bénító tendenciává lett, a háborús
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monumentumok alakjai pedig a  nem zeti-keresztényi bajvívás olimpikonjai, 
az egyházi és világi pátosz ügyvivői, a  ká'lváriás sors megváltói (oltánmotí- 
vumoik szereplői, a hárm as hatalom  heraldikai jelentésében m int Golgota
motívum, a  kereszt m in t a m egfeszített nem zet irredenta (ikonográfiájának 
eleme stb.) lettek. A zarándokhelyként k ita lá lt emlékművek jelképes kard 
jaikkal, fé lbetört ágyúgolyóikkal, dór oszlopaikkal és asszír nőalak ja ikkal a 
kereszt jegyében folyó évezredes harcot idézték, tündérkertet és vitézkedést, 
vesztett illúziókat, „két pogány közt” és „Nyugat kapujaként” a  keleti in
váziótól E urópát védő m egkövült ideált, törzsi-vérségi mítoszt, m ely ősma
gyar bele nem  nyugvással, családi melegséggel és boldog tévhitekkel anda
lította el az állampolgári emlékezetet. A trikolór, a  csataszimbóüumok és ős- 
jelképek tengere olyannyira a „mégis győztünk” közérzetét erősítette, hogy 
az m ár-m ár gyöngítette a ku ltu rális  identitást. A mámoros avatások és 
leleplezésék tisztelgő szóvirágai, az agresszív frázisók barokkos pom pája a 
hagyományhoz, a „nem zetkarakter” történelemfölöttiségéhez láncolták a k o r
szerű hivatástudat lehetőségét. Az elpártoló néptől számon k é rt állam alkotó- 
képesség, a m ilitarista tónus az ősi autonóm ia, a korai nem zeti virágzás 
idilli világát te tte  a m egújulás és hagyományőrzés jövőt adó program jává. 
A birodalmi ném et stíluis, a h ist őri záló kivitel hatása nemosák form ai, de 
eszmei példa is le tt: az utólagos emlékezés Olyan következm ényekre veze
tett, m in t például a  D on-banyar áldozatainak fölvésetése, a 19-es m ártírok  
hozzáírása, m ajd a második világháború veszteségeinek m egem lítése az első 
világháborús m onumentumokon. 1948-tól nem egy helyen m ár centenárium i 
névtáblák kerülnek az obeliszkre, ső t még a hatvanas évek elején is (kiegé
szülnek (névsorok az 56-os áldozatokkal.

M indazonáltal az 1945 utáni új nemzeti liturgia elválik a  keresztényi 
szemlélettől, a  nem zettudat a jövő szám ára nyílik meg: míg korábban a fel
támadás és félszabadulás szim pla analógiái az identitás erősítői lehettek, 
sőt a nemzeti ‘katasztrófát segítették elviselni, a  rejtőzködő nem zettudat 
újabban csupán szákrális szokások talajává vált — kegyeleti, felújítási, k ö r
nyezetgondozási akciókkal, évfordulóittas koszorúzásokkal m erül k i a  tö rté 
nelmi hódolat. A felszentelések hajdani rendje, a díszelgés konkré t környe
zete ma m ár nem parancsol díszes gyászt, de az egykori fotók m ég merev 
díszsorfalat, hanleányi buzgalm at sugároznak.

A ma élő legidősebb nemzedék sorsdöntő életélmlénye volt a háború. A 
kortársak em lékét őrző m onum entumok szám ukra történelmi tárgyak , élő 
jelképek, személyes sorsuk részei. A rendszerint inem művészi, inkább ideo
lógiai vagy propagandisztikus form ában megjelenő emlékművek — ha egyál
talán érdekesek — szám unkra elsősorban históriai, m űvelődéstörténeti, szo
ciológiai üzenetet közvetítenek. Ennek a popularizálódott ku ltúrának  relatíve 
teljes anyagát, reprezentatív m utatványát gyűjtö tte össze Kovács Ákos, aki 
о Népművelési Intézet és a  Műcsarnok közös kiadásában napvilágra került 
leiállítási (katalógusban, rangos ku tatógárda kíséretében segít értelm ezni a 
háborús (monumentumok jelentőségét és jelentését. A katalógus egyébiránt 
szerves része, m ondhatnám  (szükséges tartozéka a kiállításnak, m ely a 
csupasz tényanyag, az emlékművék fotóiból és egy országos felm érés doku
mentumaiból kirekedő — nem éppen dekoratív — szobányi bem utató h iá 
nyait bőségesen pótdlja. Hankiss Elemér írása a  nemzetvallásról, Szabó 
Miklós tanulm ánya a  m agyar történeti mitológia megjelenéséről, Sinkó K ata-
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lin cikke a nemzeti emlékművek és a nem zeti tu d a t változások korszakairól 
vagy Voigt Vilmos dolgozata a turu l m ítosztörténeti szerepéről annyi eliga
zító adatot és gondolatot ad a látvány, a  képanyag hátteréről, hogy magái 
a fotódokum entációt {Веке László szavával) önm agában csak ,,szkriptovizuá- 
lis költem énynek” lehet neveznünk. A kiadvány könyvárusi forgalomba ke
rülése és a kiállítás vándoroltatása m ár egyediségében is rendkívül izgalmas 
kontroli-lehetőséget és elmélyült önismereti v itá t válthat ki, ha ugyan ép
penséggel azt nem rem éljük tőlük, hogy az érték tudat és történetszem lélet 
hátrányos helyzetű terü le te in  is a m últ megítélésében közvetlen változást 
idézzenek elő.

Tévhitek és ham is társadalm i szerződések, nemzeti katasztrófák és po
litikai méllévetődé9ek keltették életre az első világháború m onum entumainak 
többségét, uralkodó politikai (körök eszmetévelygését szolgálták inkább, m int 
a tisztelet és kegyelet igaz érzületeit. A M onum entum ok az első háborúból 
című 'kiállítás és kiadvány a  nehézkes elm életiesség tehertételei nélkül ,kínál
ja századunk egy sajátos művészeti-hétköznapi folyamatának távolságtartó 
megértését.
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Vidra S zabó  Ferenc

N É PM Ű V É SZ E T — M U N K A — K Ö Z Ö S S É G

K utatásunk  — amely a Népművelési Intézet keretében, Benkő Éva ve
zetésével folyt 1983—84-ben — alapvető kiindulási pontul az t a tényt jelöl
te meg, hogy az  urbanizáció nem  szüntette  meg autom atikusan a  népm űvé
szeti technikák  és motívumok alkalm azását, sőt ú jfa jta  igényeket szült az 
ilyen jellegű áruk  készítésére és forgalm azására — vagyis a népművészet 
élő és változó jelenségként továbbra  is jelen van ku ltú ránkban . Azt vizs
gáltuk, hogy a  létrehozott tárgyak  és az alkalm azott technika milyen vi
szonyban vannak  a hagyom ánnyal, m ilyen színvonalú m űvészi megfogalma
zásokkal találkozunk, az egyes alkotások m ennyire tö ltenek be gyakorlati, 
használati funkciót. A legfontosabb kérdéskör azonban tú lm utato tt m ind
ezeken: fontosnak ta rto ttu k  k ih irdetn i, hogy a jelenkor alkotóinál milyen 
viszonyban van  egymással a népm űvészet, a közösség és a  kultúra.

Tudjuk, hogy a  népm űvészet klasszikus form ájában közösségi művészet 
volt, a m indennapi élet szerves része. A társadalm i változások során ezek a 
közösségek felbom lottak, a népm űvészeti tevékenységeket különböző — 
közösségtől gyakran független — motivációk m ozgatják. A kutatás során 
fel kívántu!k térképezni ezeket a m otivációkat: kötődnek-e szőkébb vagy 
tágabb közösséghez; m ennyire dom inál az alkotás á ru  jellege; m ennyire v á
lik ez a tevékenység az életm ód fontos tényezőjévé; m ilyen viszonyban van 
a népm űvészet a ku ltúra más ágaival.

A speciális szakági kérdések csökkentése érdekében vizsgálatunkat csak 
a legpopulárisabb ágakra te rje sz te ttü k  ki, mégpedig a hímzésre, szövésre 
és a fam unkákra. Különböző — főleg praktikus és gazdasági — okokból 
el kellett tek in tenünk  egy egész országot reprezentáló m in tá tó l is, és két 
megyére szűkítettük  le a vizsgálati terepet: Békés és Borsod-Abaúj-Zem plén  
megyére. A népművészeti tevékenységet folytatókat négy alcsoportra osztot
tuk fél: az első csoportba azokat soroltuk, akik egyénileg, kedvtelésből dol
goznak, nem kapcsolódnak sem m ilyen form ális csoporthoz; a második cso
portba a  szakköri mozgalomban résztvevők kerültek; a harmadikba  a szö
vetkezetben dolgozó m unkások; végül a negyedikbe  a „Népművészet Mes
tere” és a „Népművészet Ifjú M estere” címet viselők.

A k u ta tási te rv  összesen m integy 70—80 linterjú és a hozzájuk kapcso
lódó esettanulm ányok elkészítését tűzte k i célul, abban bízva, hogy az ilyen 
intenzív m élyfúrások során árnyaltabb  helyzetkép rajzolódik ki. m int egy 
extenzív vizsgálat során. Sajnos, az eredeti célt csak részben isikerült meg
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valósítani: összesen negyven interjú  és harm incöt esettanulm ány készült el. 
Szinte teljesen kim aradták a vizsgálatból a „Népművészet Ifjú M estere” és 
a „Népművészet M estere” cím tulajdonosai — ezért róluk a tanulm ányban 
nem lesz szó.

LEGFŐBB SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐK

A z egyéni tevékenységet fo lyta tók  csoportja a szociológiai jellemzőket 
tekintve meglehetősen heterogén. Tizennégy fő tartozik ide, és ebből három 
nak van felsőfokú végzettsége egynek középfokú, a  többiek hat vagy nyolc 
osztályt végezték, ö ten  m ár nyugdíjasok, hárm an fa ipari szakmunkások, 
hárm an pedagógusok, és van közöttük egy-egy fő háztartásbeli, tanácsi hi
vatalvezető, takarító osoportvezető. A tizennégyből heten m ár elm últak 55 
évesek (öten m ár a hatvanon is tú l vannak), négy fő tartozik a harmincasok 
csoportjába és három az ötven év körüliékhez. A férfiak száma hat, a nőké 
nyolc; heten 3ékés megyében laknak, és heten Borsodban; egy fő lakik 
Miskolcon, egy Leninvárosban, a többiek valam ennyien falun. Heten hím 
zéssel foglalkoznak, öten fafaragással, ketten pokrócszövéssel.

A  szakköri tagok között lényegesen több felsőfokú végzettségűvel ta lá l
kozunk: a tizenegy főből öttel. Hárm an középfokú végzettséggel rendelkez
nek, hárm an csak elemi vagy általános iskolaival. Ennek megfelelően töb
ben vannak közöttük az értelmiségiek is: ta lálunk  egy-egy gyárigazgatót, 
közgazdászt, műszaki vezetőt, szakoktatót és általános iskolai tan árt. A 
középfokú végzettségűék könyvelőként, gyógyszerész laboránsként és orvos- 
asszisztensként dolgoznak, míg az alapfokú végzettségűek valam ennyien 
nyugdí jasok. Itt is az idősebb korosztály dominál : nyolcán ötven évnél idő
sebbek (ebből ketten  m ár a hatvanöt is betöltötték), ketten  vannak negyven 
év körüliek, és a legfiatalabb: egy 31 éves szakoktató, ö t  férfit és hat nőt 
találunk a  csoportban, Borsodban csak ketten  Iáknak, a többiek békésiék'; 
itt több a városlakó is: hatan  élnek megyeszékhelyen, k e tten  kisvárosban és 
csak hárm an falun. Az öt férfi fafaragással foglalkozik, m íg a hat nő hímzés
sel, a  inők közül ketten a hímzés m ellett még szőnek is.

A szövetkezeti dolgozók valamennyien békésiek, hatan  Gyulán dolgoz
nak és négyen Tótkomlóson. Az egy középiskolát végzetten kívül valam eny- 
nyien csak alsófokú iskolába jártak . Valamennyien nők. Az 55 éves nyug
díjkorhatárnál négyen idősebbék — ők m indannyian bedolgozók —, hárm an 
tartoznak a 40—55 évesek táborába, és ugyancsak hárm an a  30—40 éve
sekébe. Öten hímzéssel foglalkoznak, és ugyancsak öten szövéssel.

ELŐZMÉNYEK

Kérdezetteink gyerm ekkorát, családi hátterét tek intve két jéllemző tí
pussal találkozunk, amelyek gyakran egybe is esnek: a szegénységgel és a 
paraszti m últtal. A harm incöt m egkérdezettből húszán paraszti családból 
szárm aznak : szüleik — ha nem is egész életükben — parasztok voltak. Eb
ből a húszból kilencen kifejezetten szegényparasztak voltak, de találunk sze
gény családokat a nem parasztok között is: korán elözvegyült anya, lum pen 
életm ódot folytató zenész apa, elszegényedett keresfcedőcsalád.
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A szegény családok gyerm ekeinél közös vonás, hogy m egkérdezetteink 
általában öröm tel ennek festik le sa já t gyerekkorukat, nem  számolnak be 
meleg családi fészekről, az egész életet m eghatározó pozitív élményékről. A 
társasági életet a  vasárnapi tem plom ba járás jelentette, az asszonyok itrécse- 
lése a  kapu elő tti kispadom, esetleg a  ritk a  „tanyászások”, am ikor téli es
téken két-három  család összejött kártyázni, beszélgetni. Közvetlen népm ű
vészeti hatásról alig esik említés. Ennek az is lehet az egyik oka, hogy 
kérdezetteink egy része m ár a második világháború u táni években gyere- 
keskedett. „N ekünk már csak a K ISZ  vo lt!” — m ondta egyikük. Azonban 
az idősebbek sem  beszélnék élm ényszerű találkozásokról a népművészettel. 
Igaz, voltak családok, ahól a  nagyapa kosarat font, agyagedényt készített, 
vagy ahol a  sitafírungot imég sa já t m aguk szőtték — de ezek a hatások nem 
váltak é'lményszerűvé, bensőségessé.

Ahogy haladunk  élőre a sízegényektől a jómódúak felé, úgy színesednek 
a gyerekkori képek, s telnek m eg érzelmekkel a  visszaemlékezésék. Az öt- 
tízholdas gazdák leszárm azottainak gyerekkorát m ár nem a  nélkülözés, ha
nem a  spórolás határozta  mag. A nagyobb gazdák .már cselédeket tarto ttak , 
a gyerekeket mem fogták kem ény m unkára , tan ítta tták  ókét. A visszaemlé
kezésekben egyre gyakrabban olvashatunk társas életről. M ár a  kisgazda 
családok is összejártak téli estéken fonni, B ibliát olvasni; gyakran hosszú 
és nehéz u tak a t is m egtették azért, hogy együtt lehessenék ismerősökkel, 
rokonokkal. Sokan közülük m ár gyerm ekkorukban kapcsolatba kerültek  
valamilyen form ában a népm űvészettel: volt, aki pásztorkodás közben fa
rigcsált, volt, aki a  szomszédban lakó tő töktől leste él a  szövés technikáját, 
volt, ahol egy idősebb néni „hivatásszerűen” tan íto tta  meg a  lányoknak a 
lyukhímzést.

Míg az egyéni tevékenységet folytatóknál és a  szövetkezeti m unkások
nál főleg a paraszti m últ és a  szegénység volt a domináns, a szakköri ta 
gúiknál — b ár i t t  is m egtalálható m indez — m ár nagyobb arányban képvi
seltetik m agúkat m ás rétegek is. Eninek megfélelően vannak iparos, közép- 
bivatalndk családok, isőt egy hajdani nemes család is.

Azt vizsgálva, hogy ki, m ikor és m inek a hatására kezdett el foglalkoz
ni a népm űvészettel, valam ennyi csoportban a legjéllemzőbbnek azt találtuk, 
hogy gyerm ekkorukban valam ilyen kapcsolatba kerü lték  a népm űvészettel, 
m ajd ez a  kapcsolat hosszabb-rövidebb ideig szünetelt, és csak később, a 
házasévek során vagy a nyugdíjazás u tán  lelevenítődték fel ú jra  a régi 
fogások, am ikor valam ilyen értelm es elfoglaltságot k erese tt m agának az 
llető. A m egkérdezetteknek a  felét sem teszik k i azok, akik csák felnőtt 

fejjel találkoztak először a népm űvészettel, és még ritkább  esetben fordul 
elő olyan, hogy valaki gyerekkorában elkezdte csinálni, és m egszakítás nélkül, 
életénék m inden szakaszában folytatta.

A gyerekkori népm űvészeti élm ények legtöbb esetben a családi házhoz 
kapcsolódnak: a  szülő vagy a nagyszülő végzett valam ilyen népművészeti 
tevékenységet, am ire  a gyerekeket is m egtanította. Ez főleg a lányokra jel
lemző: így tan u lták  m eg a hímzést, a  fonást, a szövést a nagym am ától vagy 
az édesanyától. Más esetben, ha a  közvetlen családban nem  is volt ilyen 
tevékenység, a  szomszédoktól, rokonoktól tan u lták  meg m indezt. A gyer
m ekkorban farigcsáló fiúk főleg m agányos kísérletezőik voltak, nem  akadt 
külön tan ítóm esterük. Pásztorkodva karikás ostorral, bicskával felszerelkezve

7 0



őrizték az állatukat, s közben, hogy jobban teljen az idő, farigcsáltak. A 
lányok intézményes keretek között is tanulták a  hímzés alapfogásait: a 
polgári iskolában kötelező tan tárgy  volt a hímzés, és sokan aztán ennek az 
alapképzésnek köszönhetik, hogy életük későbbi szakaszában, am ikor el
foglaltságot keresték maguknak, „volt hová nyúlniuk”.

A népművészeti tevékenység m egszakadására majd újjáéledésére tip ikus 
példával szolgál Ledzényi Pálné élettörténete. A Békéscsabához csatolt Me- 
zomegyeren él, 52 éves. G yerekkorát átszőtte a népi ku ltú ra  jelenléte. Ta
nyán született, kisparaszti szlovák családban. Apai nagyanyja messzi földön 
híres szövőasszony volt, ha rendbe kellett itenni egy szövést, vagy ha egy 
különleges felvetést kellett készíteni, csak öt hívták. Téli estéken összejöttek 
a szomszédok, hiét-nyolc család is, m inden este másik tanyán, és az asszonyok 
fonták, a férfiák kukoricát morzsolták : „És e között a munka között állan
dóan folyt a tréfa, a mese, természetesen abban az időben nálunk szlová
kul . . .  Emlékszem, mi gyerekek közben nagyon hallgatóztunk. Mert a mese, 
ami folyt, az m indig érdekes v o lt ..  .”

1949-ben házasságot kötött, a faluban visszavásárolták a nagypapa haj
dani házát, és férjével együtt rövidesen magával ragadta őket a mozgalmi 
elet. „A férjem  m ár fiatalabb korában is részt vett az ifjúsági mozgalomban 
és a művelődési házban nagyon eleven kulturális élet folyt. Ebben a ku ltúr- 
munkában, a színjátszó csoportban, az énekkarban a férjem m el közösen, 
állandóan részt vettünk. A népművészettel teljesen megszakadt a kapcsolat. 
Egészen m ás problémák jöttek, m ás tém ák, viták a paraszti 'társadalom ban 
Ugyanakkor kezdődött fejlődni a gyáripar, nálunk is már jobban lehetett 
vásárdlni. Elm aradtak ezék a m unkálatok. Nekem még közösen megszőftük 
az anyámmal a törülközőiket, asztalterítőket. A stafírung elkészült, még a hú
gomnak is m egcsinálták, neki is megvan a 'háziszőttes kelengyéje, de utána 
•»z elm aradt. És jó pár évig teljesen feledésbe m e rü lt . .

Tehát a régi közösségi-művészi tevékenységet felváltotta egy új : a moz
galom, a színjátszás, az éneklés. A nagy mozgalmi hullám csillapodása után 
— miikorra m ár a gyerekek is felnőttek — szinte egészen véletlenül tért 
vissza a  régi tevékenység, természetesen most m ár más talajon, más ta rta 
tommal, más funkcióval: „Olyan hat-nyolc évvel ezelőtt egy nőnapi ünnep
ségen voltam a városi ifjúsági házban, és ott békési hímzésekből .kiállítás 
volt. Engem ez annyira m egragadott, hogy én két héten belül szakköri tag 
voltam . . . ! ”

Mind az  egyéni kedvtelésből dolgozóknál, mind a szakköri tagok között 
találunk olyanokat, akiknek gyerm ekkorukban semmilyen kapcsolatuk nem 
volt a népművészettel. (A szövetkezeti dolgozók e csoportjáról később külön 
szólunk!) Van közöttük, aki gyárban tan u lta  a szövés technikáját, van, aki 
szinte véletlenül, valakitől ellesve kezdett el faragni, ta lálunk közöttük olyat, 
aki leszázalékólása után, a semmittevés elkerülésére fogott faragókést a ke
zébe. A szakköri tagok közül sokan tudatosan ikeresték fel a szakkört, var 
lám ilyen értelm es .hobbit keresve — és m ert éppen hímző- vagy faragószak- 
kör adódott, ezeknek lettek a tagjai.

Ez utóbbiak közül külön figyelm et érdemel a 61 éves Bakó Ignác, aki 
Békéscsabán egy kisebb gyárnak az igazgatója. Élete során soha nem volt 
semmi köze sem a népművészethez, sem a faragáshoz. Soha nem volt sem
milyen hobbiszerű elfoglaltsága sem, hiszen a vállaltat vezetése teljes egé
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szében lekötötte m inden energiáját. Két évvel ezelőtt, am ikor közeledett a 
hatvan  év felé, kezdett el gondolkozni azoin, hogy m ivel töltse m ajd ki az 
életét, ha vége szakad az akikori hajszás életvitelnek. A döntést, hogy a 
faragást választotta, erősen m otiválta, hogy fizikai elfoglaltságot alkart k e 
resni, és olyasmit, am inek kézzelfogható eredm énye van. Közrejátszott az 
is, hogy személyesen ism erte a  megyei fafaragó 'mozgalom egyik vezéregyé
niségét, Vágó Ferenoet, valam int az is, hogy a szakiköri helyiség az u tcá
jukban, éppen a házukkal szemben van.

Sajátos csoportot alko tnak  azok a fiatalok, akik a hetvenes évek d ivat
hullám a során k erü ltek  kapcsolatba a  népi kultúrával. Ebben az időben 
„jö tt d ivatba” a fiatalok  körében Erdély, és csoportosan kerekedték fel háti
zsákosán az erdélyi m agyarság megismerésére. Szegedi M iklóst is egy erdélyi 
barangolás élménye, az o tt szerzett barátok ind íto tták  el a  népművészet felé. 
A faragással egyedül kezdett el foglalkozni néprajzi könyvek segítségévéi, 
m ajd belátta, hogy a szakmai és technikai ism eretek  elsajátításához az ön
erő kevés, és kapcsolatot keresett a miskolci fafaragó stúdióval. Azóta is a 
stúdió aktív tagja, gyakorlati ism ereteit egy-egy tapasztalt fafaragótól sze
rezte, és a stúdió  szellemi légköre is nagy hatással van rá.

A szövetkezeti dolgozók zöme szinte m inden  meghatározó előzmény nél
kül kezdett el dolgozni, vagyis a szövetkezetben kerültek  először kapcsolatba 
a népművészettel, nép i ipanm űvészeltél. D öntésüket, hogy üyen m unkát vál
laljanak, nem  az m otiválta , hogy olyan m unkával akartak  pénzt keresni, 
amihez jól érte tték , am it kedvvel végeztek, am inek jól ismerik a  gyökereit 
is, hanem az, hogy szakképzetlenek, iskolázatlanok és nők  voltak. Tudjuk, 
hogy társadalm unkban ez az  a  réteg, am elyik m indenhol nehezen ta lá l m a
gának m unkát, lés különösen így van ez az iparilag  kevéssé fejle tt m egyék
ben, köztük Békésben is. E m unka vállalása m ellett szólt az is, hogy 
könnyű elfoglaltságról volt szó, sőt, akik bedolgozóik lettek, azok e m ellett 
a házi teendőket is el tud ták  látni. Van közöttük olyan inő, akit férje nem 
engedett el dolgozni, m ert úgy vélte, hogy asszonynak otthon a helye, de 
bedolgozást válla lhato tt; találunk olyat, ak i a  kevéske nyugdíját egészíti így 
ki ; van, aki azért k e rü lt a szövetkezetbe, m ert a környéken semmilyen m ás 
munkalehetőség nem  volt. Az egyik fiatalasszony a gyes után nem  tudta 
vdlna vállalni korábbi m unkahelyén a  három  műszakot, ezért az egyműsza- 
kos szövetkezet m ellett döntött. Egy másik asszony az általános iskola el
végzése után szövőtanulónak ment, így ham ar keresethez jutott. Két évig 
dolgozott a szegedi textilgyárban, majd férjhez ment, közelebbi m unkát 
kéllett vállalnia, így kerü lt a tótkomlósi szövetkezetbe.

A szövetkezeti dolgozok között mindössze k é t olyan személyt találtunk, 
akiknék korábban is volt kapcsolata a népm űvészettel. Náluk a m unkavég
zés mintegy fo ly ta tásá t jelen tette egy korábbi kapcsolatnak, a 'munkahely 
választását az ő esetükben tehát nem csupán p rak tikus okok, hanem  bizonyos 
belső indíttatás is m otiválta.

NÉPMŰVÉSZET ÉS ÉLETMÓD

A népművészeti tevékenység szoros kölcsönhatásban áll az életmóddal. 
Nagyon sok esetben egyenesen belőle következik, hogy valaki a népművészet
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felé fordul, — társaság hiánya, (kielégítetlen a'lkotóvágy stb. —, m ásrészt a 
népművészeti tevékenység vissza is h a t az életmódira : m egváltoztatja a  részt
vevő életvitelét, időbeosztását, kapcsolatait, fejleszti ízlését, könnyebbé te 
szi az  u ta t más művészeti ágak alkotásainak befogadása felé. Leginkább a 
lakásokban érhető tetten, hogy m ilyen m értékben jelennek meg a  népm ű
vészeti jellegű tárgyak az em berük életében díszítőelemként, használati tárgy 
ként, ebben nyilvánul m eg a népművészeti tevékenység legközvetlenebb 
visszahatása az életmódra.

A szövetkezeti dolgozók ízléslét, úgy látszik, még a több évtizedes kap
csolat sem tu d ja  igazán befolyásolni. Ha a  lakásokban meg is jelenik egy-két, 
esetenként sa já t készítésű tárgy, díszítőelem, gyakrabban lá thatunk  leérté
kelve vásárolt szövetkezeti term ékeket, m ely ék rendszerint nem  simulnak 
bele ízlésesen a lakás összképébe, m ert ötletszerűen, alkálomszerűen vásárol
ták őket.

Az egyik szövőasszony lakásában például m egtalálhattuk a saját festésű 
V ázát csakúgy, m in t a  boltban vásárolt posztert, a saját készítésű tájképet 
és a gyerdfcék által szőtt suiba-maait. Máshol a szövetkezetből vásárait fatiszőtte- 
sök és a bolti típusbútorok diszharm óniáját figyelhetjük meg. Voltam olyan 
lakásban is, ahol az egyik asztalra hatalm as horgolt te rítő  nehezedett, á  m á
sikra viszont kalotaszegi írásost tettek; az egyik falon óriási giccs-szentkép 
függött, a szemköztin pedig finom mívű gobelin szerénykedett. A szövetke
zeti dolgozók lakásaiban tehát vagy egyáltalán nem voltak jelen népm űvé
szeti díszítőtárgyak, vagy ha voltaik, akkor ás kisebb m értékben, másféle 
term ékekkel keveredve.

Nem mondható el ugyanez a másik két csoport tagjairól, ákiknél bizony 
nagyon is harsányan, m inden m ást elnyom va zsúfotódnalk a Saját m unkák és 
a m áshonnan beszerzett term ékék. Mivél közöttük sokan vannak, akik piac
ra  is itermélnék, ezért a lakás szám úkra egyben Ikiállítóterem is. A látogató 
jobban kedvet kap  a vásárláshoz, ha látja, m ilyen dekoratív egy faragott 
étkezőgarnitúra vagy egy kalocsai terítő.

Természetesen vannak, akik szinte semmit nem tá rn ak  a látogatók elé, 
és sa já t alkotásaikat egy ládában vagy a szekrény aljában ta rtják . Ennek 
lehet oka a  szerénység is, lehet az is, hogy az alkotó környezete nem becsüli 
eléggé ezeket a  „korszerűtlen” term ékeket, de ok lehet a  kedvezőtlen Lakás- 
helyzet is. Egyik kérdezettünk például egy szolgálati szobában lakik, amely 
napközben egyben az irodája is. A lakást szívesen díszítené saját alkotásai
val, de a m unkahelyén  m ár idegenül hatnának azok. Máshol válás u tán  egy 
leválasztott lákrészben él három  generáció, évek óta költözésre várva. A 
szűkös szobában a vasalásra váró ruháknak, a gyerek könyvéinek, a nagy
m am a szemüvegének is 'alig akad hely — a  nagy zsúfoltságban és rendet
lenségben komikusán hatnának a díszes hím zett térítők.

M egfigyelhetjük a saját alkotások apró lépésekkel történő térhódítását 
is. A békéscsabai Bakó Ignác, ak i hosszú ideig gyár,igazgató volt, és csak az 
utóbbi időkbn kezdett el faragni, szépen berendezett „reprezentatív” lakás
ban lakik, ahol gondos ízléssel van összeválogatva szinte minden egyes be
rendezési tárgy. Három egymásba ínyí'ló nagy szoba, fényesre politúrozott 
stílbútorok, sok szép szőnyeg, függöny, a falakon régiségek, olajfestmények. 
Nagy, üveges könyvszekrény, benne elsősorban művészeti albumok, régi 
könyvsorozatok, lexikonok. A falon és néhány kisebb polcon szerényen hú-
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zcdnak meg a kérdezettünk faragásai, gondosan beillesztve a környezetbe, 
ami alighanem  a feleség ízlését dicséri.

A m egkérdezettek többségét azonban nem jellemzi ez a szerénység. A 
túldíszítettség, túlzsúfoltság főleg az egyénileg dolgozók lakásaira jellemző 
— közöttük is inkább a nőkre. Az em bernek olyan érzése tám ad, m intha 
minden elkészült hímzésnek vagy térítőnek helyet 'kellene szorítani valahol! 
A férfiak  kevesebb térrel is megelégszenek, de lehet, hogy a  lakások belső 
képéért felelős asszonyok nem engednek át nékik nagyobb helyet. Ök vi
szont szinte kötelességszerűen faragnak  díszes kaput, kerítésoszlopot, a gya
korlottabbak sa já t készítésű étkezőgarnitúrát, ső t egyikük hitvesi ágyat is 
készített finom mívű díszítéssel.

A szakköri tagok hímző-szövő asszonyai közül azoknak az ízlésén látszik 
a szakavatottság, akik m ár régóta résztvevői a  szakköri mozgalomnak, m eg
fordulnak a kiállításokon, tapasztalatcseréken, előadássorozatokon, esetleg 
elvégezték a szakkörvezetői tanfo lyam ot is. Közöttük egyre gyakrabban meg
figyelhetjük azt is, hogy az elkészült alkotásokat nemcsak díszítőelemnek 
tekintik, hanem  használni ás akarják  azokat, keresik a  funkcióikat.

A fafaragók körében sajnos a szakköri tagok között sem ta lá ltu n k  olyat, 
akinek egyértelm űen sikerült volna harm onikus lakásbelsőt kialakítania. 
Több helyen is találtunk egy-egy reprezentatív  sarkot, esetleg szobácskát, 
ahol elszeparálva felsorakoztatták saját term ékeiket. I tt  aztán  egymás mel
lett voltak a Lenin-fejek a  művészi igényű gyökérkompozícióval, a fölfele 
törekvő ű rhajó  a busó álarccal, a  kecskelábas asztal az égetett díszítésű 
'ám paernyővel.

A lakások diszfunkcionális berendezését, a különböző stílusok keveredé
sét legjobban példázza a 31 éves Szegedi Miklós lakása, áki Miskolc legna
gyobb lakótelepén lakik egy tízem eletes panelházban, k é t és fél szobás szö
vetkezeti lakásban. A lakásberendezés összbenyomására „átlagos m agyar” 
ízlést tükröz, melynek egyéni a rcu la tá t a régi és a  sa já t kezűleg készített új 
népművészeti tárgyak adják meg. A lakás minden helyiségében sok a saját 
kezűleg készített használati és dísztárgy, fam unkák és textilek.

A nagyszobában egész falat betöltő, fényesre politúrozott szekrénysor 
áll, kétszem élyesre kihúzható csíkos huzatú kanapéval, hozzá való fotelok
kal, puffokkal. A szekrénysor tetején  cserépgyűjtem ény sorakozik: korsók, 
szilkék, köcsögök — régiek és újak. A szemközti falon nyirfaligetet ábrázoló 
gigantposzter, melyet körülbelül 10 centim éter széles, díszesen faragott keret 
vesz körül, m ert úgy érezték, hogy a poszter „nincs befejezve”. A lakásban 
díszítésként alkalm azott tex tilek  az erdélyi területek m intakincsét őrzik. A 
gyönyörű, mezőségi m intájú, bordó gyapjúval varrt falvédő a feleség m un
kája. A többi Erdélyben vásárolt mai népművészeti term ék, kalotaszegi vag- 
dalásos párnák  és asztali futók, több íelé  a lakásban. A falakon egy erdélyi 
fafaragó barát munkái, fatörzsből készült rusztikus faragások: -két fejform a 
amelyek közül az egyikben falióra ketyeg. Ez utóbbi megoldás meglehetősen 
bizarr ötletnek tűnik. Az egyenként talán szép tárgyak nem alkotnak egy
séget a helyiségen belüli bútorokkal, egyéb tárgyakkal, sőt ebben a 'környe
zetben veszítenek a szépségükből. A mintás szőnyegpadló, a biederm eier 
m intás tapéta, az ugyancsak m intás bútorszövetek környezete kioltja a nép- 
művészeti tárgyak hatását, nem érvényesülnék ebben a környezetben, sőt 
zavarólag hatnak.
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A tulipánokban végződő sa já t készítésű előszobafal a filokerettel kombi
nált tükö rre l párosítva szintén nem tú l szerencsés megoldás. A konyhában a 
tálas, a  karo s láda, a  fűszertartó  polc, a kanalas, a törülközőtartó, a nokedli- 
szaggató m ind a saját kezűleg farago tt tárgyak sora; azoniban a szőttes dra
périával, imái köröndi cserepekkel együtt mindez kissé díszletszerű és tú l 
zsúfolt a kicsi helyiségben. A gyermekszobában a  nagym éretű pólyázóvai 
egybeépített gyerekágy m ellett egy fatörzs-hintaló és egy játék táro ló  doboz, 
m indkettő a  jól sikerült m unkák közé tartozik: egyszerűek, praktikusak. A 
hálószobában a Csengével le tak a rt franciaágy fejrészéhez készült ierakópol- 
ook is jól használhatók, ötletesek; mindez azonban a faragott faliszőnyeg- 
tartó, a  tükörkeret és a  ,,fej”-falióna társaságában m ár sok, zavaró, sőt 
nyomasztó. A lakás egésze az egyedi ízlésüknek .és szem léletüknek megfelelő 
tárgyi környezet m egvalósításának igényét, a hagyom ányos és a modern 
összekapcsolódásának keresését, az erdélyi népi ku ltú ra  szinte kultusszerű 
szeretetét és tiszteletét tükrözi, változó sikernél.

M int lá tju k , a m unkadarabok egy része alkotóinak 'lakását díszíti. Va
jon hová kerü l a többi, m ilyen arányban válnak ajándéktággyá, milyen 
arányban kerülnek eladásira?

A skála most is széles. Van, aki szinte osák eladásra dolgozik, és van. 
aki m ég ajándékba sem adna senkinek belőlük. A m unkadarabok sorsát 
szemlélve, -most is elválik a szövetkezeti dolgozók csoportja a  többiekétől. A 
munkaidő végeztével, saját kedvtelésből csak néhányan fo ly ta tnak  hasonló 
tevékenységet. Ez érthető  is: a napi több órás kötelező, m onoton m unka után 
másféle élfoglaltságot keresnek m aguknak: ilyenkor m á r  p ihentet a házi 
munka is, az  állatok gondozása, az egyéb háziasszonyi teendők. A bedolgo
zók nagy  részének viszont egyáltalán  nincs is szabad ideje, hiszen minden 
szabad percben a  m unkájukat végzik: tévénézés közben csakúgy, m in t am íg 
a leves megfő. Az a  kevés ‘sa já t term ék, amely mégis elkészül — éppen az ál
dozat nagysága m iatt —, különösen féltett kinccsé válik, alkotója sem m iért 
nem válna meg tőle: ezek a  darabok általában a  'tisztaszobát díszítik, vagy 
gondosan elrakva várakoznak a különleges családi esem ényekre.

Jól példázza a bedolgozói m unka szenvedéllyé, ro b o ttá  válását a  62 éves 
gyulai Sch iffert Józsefné, ak i elsősorban azért m ent bedolgozónak, hogy 
legyen biztos jövedelme, esztékája, nyugdíja — de em ellett a  szőlőben is 
tudjon dolgozni. A kétféle m unka most jól kiegészíti egym ást: ha jó idő 
van, a  szőlődombon dolgozik körü lbelü l délig, m ajd  délu tán  o tthon  hímez. 
M indezeket a tevékenységeket egyedül a vasárnapi tem plom ba járás egészíti 
ki, am ikor egy kicsit kipiheni m agát, magába száll, erőt g y ű jt a  további 
munkához.

Több m in t huszonöt éve bedolgozó, és azóta m indig írásost csinál. Büsz
kén meséli, hogy egyes m unkái hová elkerültek: „Volt, am ikor Japánba volt 
rendelés. Többfelé rendelnek. Volt, am ikor csináltam  egy óriásit, hogy alig 
bírtam m egm arkolni. Mint két ágyterítő, akkora volt. Azt is valahová k ü l
lőidre v itték .” Azt pontosan tu d ja , hogy amit csinál, Kalotaszegről szárm a
zik, de hogy hol van Kalotaszeg, arról fogalma sincs: „Az term észetes, hogy 
Magyarországon van! Csák azt nem  tudom  pontosan, hogy hol! Vagy errefelé 
mifelénk, vagy a Dunántúlon. A jó ég tud ja!”

A hím zést nap m in t nap paraszti szorgalommal végzi, precízen ügyelve 
arra, hogy jó m unkákat adjon ki a  kezei közül. Bár fennhangon hangoztatja,
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hogy nem  éri meg csinálni, m ert nem fizetik m eg jól, mégsem tudná abba
hagyni: „ . . .M e r t  szeretem ! Nem tudok meglenni nélküle. Még ha tévét né
zők, akkor :is ott van a kezem ben. Pedig hát tönkrem ent a szemem, ki van 
száradva. Ügy dolgozok, hogy a hűtőben ott van a m űkönny. Nincs könny 
a  szememben, ki van száradva. És csinálom . . . Megszokta az ember. Nem 
szeretek tétlenkedni! ízületesek az ujjairn is, tönkrem entek. És itt van a 
fü rdő  Gyula városában, de nem ju tok ed. Mindig csak m ajd, m a jd . . . ! ”

Azokat, akik elsősorban eladásra gyártják  a (termékeiket, főleg az egyé
nileg dolgozók között ta lá ljuk , ö k  azok, akik leginkább kiszolgálják a köz
ízlést, és háttérbe szorítják  a  népm űvészet eredetiségét, esztétikum át. Teszik 
ezt részben azért, m ert képzetlenségük, felkészületlenségük m iatt nem is 
tudnának  értékesebbet alkotni, részben pedig, m ert így tudnak  minél többet 
eladni árujukból. Főleg azok a fafaragók tartoznak  ide, akik korán felism er
ték , hogy kézügyességük révén komoly piaci igényék kielégítői lehetnek.

A leginkább „nagyüzem i” módon a szarvasi Szenes Gyula  term el. Nagy, 
háromszobás, k ertes családi házban laknak. A lakásban keverednek a m o
d ern  és népies elem ek: az épületbe például díszesen farago tt tölgyfakapun 
keresztül ju tunk  be, odabent a m odern bútorok m ellett farago tt szék és 
asztal van, az egyik sarokban pedig gazdag k iá llítást ta lá lu n k  saját alko
tásaiból.

Munkái nagyon sokfélék: m egtalálható közöttük a  szériában gyárto tt iLe- 
n in-fe j csakúgy, m int a feketére pácolt női ak t: „Én a busótól kezdve min
d en t csinálok, csak fa legyen . . . M ert én  a fának a szerelm ese vagyok. Meg
lá tok  egy fát, és abban egy görcsöt, ékkor én azt mondom, hogy ebben van 
valam i!” Saját m unkásságát nem ta r t ja  népművészetnek, ,,keverék”-nek ne
vezi. Törekszik a „m agyaros” elem ekre — tulipán, csikós, szarvas stb. —, tö
rekszik  a rra  is, hogy sa já t m aga találjon k i m otívum okat, de mindig fel
b u k k an  a legfőbb vezérlő elv: „Ha én üzletet csinálok, akkor olyat kell gyár
tanom , am ilyet a kedves vevő akar. Nem .igaz?” . . .  És ha a kedves vevő Le- 
n in -fe je t vagy busó m aszkot akar, akkor ki kell szolgálni az ízlését. „Szenes 
G y u la . . . !  — m ondta m agáról. — Ö is azért csinálja, m ert pénzt akar keres
ni. Értsd és m ondd!”

Bóta Ferenc tótkom lóst fafaragó — noha őt is elsősorban anyagiak moti
v á lják  — m ár értékesebb alkotások létrehozásán is fáradozik. A kérdezők úgy 
bukkan tak  rá, hogy egy új, családi házas beépítésű lakótelep közepén egy 
földbe ültetett gerendát vettek  észre, melynek teteje tu lipánként volt meg
faragva. Becsöngettek a félig kész házba, és így derü lt ki, hogy a kapu he
ly é t kijelölő tu lipános oszlop a házigazda m unkája, aki 31 éves, m atem atika- 
techn ika szakos tan á r , és szabad idejében faragással foglalkozik.

Tótkomlóson a pedagógusok közül mindenki csinál valam i külön munkát 
a tanításon kívül: műveli a pedagógus-földet, disznót ta r t  stb. Nekik is van 
illetm ényföldjük, az előző évben hagym át term eltek az egy holdjukon, és 
húszezer forint tiszta hasznuk volt ra jta , bár az évet rossz esztendőnek te
k in te tték .

A faragást is pénzért kezdte el csinálni: egyik kollégája csábította át őt
i.s a műhelyébe. A kollégájában erős üzleti 'szellem él, próbálkozott már 
pénzt keresni a festm ényeivel, később kékfestéssel és m ost a faragással. Neki 
is felajánlotta, hogy m egtan ítja  tükröst faragni: készítsen  két darabot, egyet 
önm agának, egyet m eg neki ad, cserébe a  tanításért. A kollégája profi mó-
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don bonyolítja a faragással kapcsolatos üzleti ügyeit, nemcsak a kérdezettünk, 
hanem  mások is bedolgoznak neki. Körülbelül három  éve dolgoznak együtt, 
azóta csaknem tíz étkezőgarnitúrát csináltak közösen. Most m ár szeretné fü g 
getleníteni magát a „m esterétől”, de egyelőre r á  van utalva, hiszen fejlőd
nie kéll a rajzkészségének is, és a motívumok helyes összeállítását sem tu d ja  
még egyedül elvégezni.

Kétszer já rt  m ár továbbképzésen is, egyszer három napig Csabán volt, 
egyszer pedig két hétig  Mezőhegyesen. Egész inépi fafaragó m unkájában  ta 
nácstalan. Panaszkodott, hogy sokszor éjszaka sem tu d  aludni, anny it töp
reng. Hiányzik az előképzettsége, fél, hogy tárgyai giccsbe hajlanak. Meg
próbált m ár vásárra is m enni velük, egy tü k rö sé rt — am elyet a  NIT k o ráb 
ban m ár visszautasított — 700 forintot k ínáltak , de nem volt szíve oda
adni.'

Fafaragó tevékenységét több minden m otiválja: ambiciózus, van benne 
tennivágyás, úgy érzi, többre hivatott, m int élete végéig tanárnak  lenni. Csa
ládja előtt is bizonyítani akar. Hírnevet és pénzt akar szerezni úgy, hogy 
közben Olyan m unkát végez, am iben öröme telik, amiben alkothat, és am it a 
társadalom  is elismer. Célja eléréséhez ügyesen használja fel azt az érdek
lődést, ami ma a  népművészet irányában m egnyilvánul.

Az éladásra term elők sem adják  el persze m inden egyes darab jukat, a 
különösen jól sikerült, kedves alkotásokat m eg tartják , esetleg közeli hozzá
tartozóiknak ajándékozzák. Legtöbbjüknél nem  is a piaci term elés az elsőd
leges, inkább ez csak jövedelem-kiegészítésnek mondható, amiből biztosítják 
a nyersanyagot a  további munkához.

Elég sdk olyan alkotóval találkoztunk, akik pénzért soha nem  adnának 
el semmit, csakis ajándékba. A népművészeti tá rgyak  m egbecsült ajándéknak 
számítanak. Nemcsak a rokonok, ismerősök kapnak ajándékba ilyesm it na
gyobb ünnepeken, családi események kapcsán, hanem  (kaphat hím zett térítőt, 
faragott ham utartó t, díszes tükröst az orvos, a gyerek tanító ja , lakodalom 
ban az ifjú pár stb.

Azoknak az aránya is jelentősnek m ondható, akik még ajándékba sem 
adnak abból, am it ők csináltak. A csak sa já t m agúknak dolgozók azon
ban élesen k é t alcsoportra válnak szét: az egyikbe azok tartoznak, akik igen 
alacsony színvonalon dolgoznak, bizonytalanok magukban, m unkáik  színvo
nalában, ezért — szerénységből, sértődöttségből — nem akarják  k itenn i m a
gukat annak, hogy valaki visszautasítsa, lefitym álja vagy később kidobja 
m unkájukat.

A másik alcsoport éppen az ellenkező véglet: ők úgy érzik, annyi ener
gia, annyi tudás van az elkészült alkotásban, hogy sem  pénzért, sem a ján 
dék gyanánt nem adnák  oda senkinek. „M ajd az unokáim m egöröklik!” — 
mondják, ha a m unkadarabok további sorsáról faggatjuk őket.

A népművészeti jellegű alkotások továbbélésénék ú jfa jta  változatát is 
m egfigyelhetjük: am ikor a m unkahely kihasználja az ügyes kezű hímző 
vagy fafaragó alkalm azottja adottságait, és különböző ju tta tások  fejében, 
reprezentációs célokra á ru t rendel tőle.

Az 57 éves Rajki Erzsébet munkahelyén, a gyógyszerraktár szolgálati 
lakásában lakik: egy irodából átalakíto tt szobácskábán, amihez csak egy fő- 
zöfülke csatlakozik. A hímzéssel még gyerekkorában ism erkedett meg, m ajd 
később, felnőtt fejjel bekapcsolódott a hím zőszakkör m unkájába, később el
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végezte a szakkörvezetői tanfolyam at is. „A sok zűrzavar meg tanulás köze
pette mem m entem  férjhez!” — m ondta, és nem lehet tudná, hogy a  sok ,,zű r
zavar” -miatt nem  volt ideje kapcsolatot 'kialakítani, vagy azért vesz részt 
annyi m indenben, m ert nincs fé rje  és családja. A szabadidejét a  legkülönfé
lébb módon tölti el, alig tu d ja  számba venni, hogy mi mindent ősinél: hímző
szakkört vezet, a  vállalati szakszervezetben vezetőségi tag, m unkaügyi dön
tőbizottsági elnök, szocialistabrigád-vezető, já r  eszperantista klubba, földrajzi 
és néprajzi szabadegyetem re, van színházbérlete, rendszeres látogatója a 
vállalati író—olvasó találkozóknak.

A vállalat vezetői m int szocialistabrigád-vezetőt gyakran m egkérik, hogy 
a szakköri tagokkal — akik főleg a brigádtagökból verbuválódnak — ké
szítsenek ikisebb-nagyobb ajándéktárgyakat az odalátogató vendégek részére: 
„Két évvél ezelőtt kezdődött, am ikor a  vállalat kapott egy k itün te tést, és 
jöttek a vendégek a  m inisztérium ból, m eg a jó ég tu d ja , honnan. És ugye, 
mi szocialista brigád vagyunk, -hát csináltunk negyven kendőcskét, akkorát, 
m int egy zsebkendő, és m indegyiknek a sarkába egy kis békési m otivum ot 
hímeztünk. És akik jö ttek  ‘hozzánk vendégségbe, azok kaptak ezekből a ken
dőkből . . .  Tavaly m egin t kapo tt a  v á lla la t egy k itün te tést. Elég sok k itü n te 
tést kap a  v á l la la t . . . !  'Kijött az igazgatónk, hogy jönnek a vendégek, vala
mit kellene nekik adni! Az volt az egészben a  pláne, hogy csütörtökön d é l
előtt h ívato tt az igazgató, hogy következő szerdára kellene leadni h a t vagy 
hét térítő t. Na, e rre  olyan egyszerű m in tá t szerkesztettünk, és olyan 70x70- 
es térítőkét kihím eztünk és leadtuk. Aztán megyei pingpong verseny volt, ak 
kor m egint hím eztünk, most egy kicsit nagyobb té r ítő k é t. . .  Az alapanya
got megveszi a vállalat, a m unka meg társadalm i m unkának szám ít a bri
gádmozgalomban. M inden brigádnak á ltalában  illik  valamilyen társadalm i 
m unkát végezni, mi ezt végezzük. Nem véletlen, hogy most is aranykoszorú
sak lettünk .”

KÖZÖSSÉG

A k u ta tási hipotézisek között m egalapozott vo lt az a feltevés, hogy a 
népművészeti tevékenységet folytatók szám ára elsősorban nem a hagyom á
nyok folytatása a  fontos, hanem az, hogy e tevékenység segítségével kapcso
lódni tud janak  kisehb-nagyobb közösségekhez. A társaságba járás, a  közös 
tevékenység, a többiek véleményének befolyásoló szerepe szinte m inden eset
ben fellelhető.

A szövetkezeti dolgozóknál is fontos tényező a  társasági élet: a  cigaretta- 
szünetben vagy ebéd közben kitárgyalják  az úgynevezett asszonytém ákat 
csakúgy, m int azt, hogy kinek hogy sikerü lt a  m unkája, hogy milyen m ód
szerekkel lehet könnyebbé és eredm ényesebbé term i a munkavégzést. A szö
vetkezetben eltö ltö tt idő, de még inkább az egyéni ügyesség és szorgalom 
alapján k ialakul közöttük a hierarchia, amely nemcsak azt szabja meg, hogy 
kinek a tanácsát érdem es megfogadni, hanem  tám ponto t nyújt a vezetőiknek 
is: k inek adhatnak  kényesebb, igényesebb feladatokat. Némileg más a hely
zet a  bedolgozókkal, akik otthon dolgoznak, és csak ritkán  találkoznak  a 
m unkahelyi vezetőkkel, a m unkatársakkal. Azonban a többiek véleményének 
mintegy látens jelenléte szám ukra is m eghatározó: tu d ják , hogy az elkészült
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hímzéseket majd szét ikel 1 teríteni az átvevő előtt Egy-egy jól dolgozó hímző- 
asszony megjelenése a szövetkezetben szinte eseményszámba megy, odagyűl
nek a környéken dolgozók, és némi irigységgel adogatják kézről kézre az el
készült m u nkad araboka t .

Az egyénileg dolgozóknál annyiban különbözik a helyzet, hogy náluk ez 
a „meózás” esetlegesebb, kevésbé szakszerű. Bár a többség közülük is főleg 
otthon és egyedül dolgozik, ám a szűkehb vagy .tágabb ismeretségi k ö r m in
den esetben vélem ényt mond az elkészült m unkákról. Az alkotóik igénylik is 
a vélem énynyilvánítást, hiszen sok esetben éppen a siker elérése, a bizonyíta
ni akarás m otiválja őket.

Jó:l példázza m indezt Tóth István  ikétegyházi 'fafaragó, aki soha nem ott
hon farag, m indig k in t az iskola parkjában, megszokott törzshelyén, 'hogy kö- 
rülállhassa és megcsodálhassa néhány gyerek. Életének — am ely valahol a 
titkolt múltban fél recsúszott — a faragás a vigasza. Amíg farag, m egnyug
szik, elfoglalja magát, és kevesebbet iszik. M ásrészt környezete tiszteli és 
csodálja énte, s ez szám ára a legfontosabb. Pénzért soha nem adná él egyet
len tárgyát sem, de sokat odaajándékozott m ár egy  jó szóért is. „Én nem 
azért készítem, hogy anyagiakat kapják, hanem, hogy örömet szerezzek an 
nak, akinek adom . . . ö rü ln ek  neki, szeretik, és megbecsülnek é r te !”

Kevesen vannak, mégis meg kell em líteni azokat, akik nem egyedül, ha
nem össze-összejárva dolgoznak. Ök főleg azokból kerülnek ki, akik m ár já r
tak szákkörbe, de az felbomlott. Sem  náluk, sem a teljesen egyedül dolgozók
nál nincs megoldva a megfelelő színvonal biztosítása, a biztos szakmai ú t
mutatás. A m in tákat folyóiratokból vagy egymástól 'szerzik be, és é r tő  szak
mai k ritika hiányában bizony sokszor giccses, ízléstelen term ékek kerü lnek  ki 
a kezeik közül. Sokkal szerencsésebbek azok, akik m ár e lju to ttak  valam e
lyik népművészeti táborba. Nemcsak azért, m ert o tt  közvetlenül is átélhették 
a közös alkotás örömét, hanem m ert szakmailag is  fejlődhették, gazdagodtak 
emberi kapcsolataik is. Vannak, akiknek m ár rendszeres nyári program jukká 
vált a táborban való részvétel. Űj m otívum okat, ú j technikákat ism ernek ott 
meg. A táborok általában kiállítással zárulnak, és az egyszer m ár k iállíto tt 
tárgyat .más k iállításra  is könnyebb benevezni. Az állandó zsűrizés, a szak
mai konferenciák, előadások, a kiállítások nyilvánossága rákényszeríti őket. 
az alaposabb, felkészültebb, minőségi m unkára. Az országos találkozók azt 
is lehetővé teszik, hogy mindig lépést tud janak  tartani az éppen uralkodó 
divatirányzattal.

A közösség m in t m otiváció a szakköri tagok esetében a legdom inánsabb. 
Természetesen közöttük is találunk olyanokat, akik csak lazán kapcsolód
nak a szakkörhöz és a szakköri tagokhoz, ö k  azok, akik csaik hobbi szinten 
űzik ezt a foglalatosságot, mégpedig azért éppen ezt, m ert véletlenül egy 
ilyen társaságba csöppentek. Később elég lesz szám ukra a  legkisebb változás 
ahhoz, hogy hátat is fordítsanak ennek a m űfajnak: ha akad egy udvarló, 
ha kedvezőtlenebb időpontban tartják  a foglalkozásokat, ha vonzóbb hobbi- 
lehetőség akad. Szerencsére ilyenek kevesen vannak, a többség nagyon is 
azonosul a szakköri élettel, és jó néhányan vannak olyanok is, akik 
szinte csak a szakkörnek élnek, s a két foglalkozás közötti időszak csak a r 
ra, jó, hogy felkészüljenek a  következőre. Nagyon sokan fogalm azták úgy, 
számukra a népművészeti tevékenységben a legfontosabb a kapcsolatterem 
tés, vagyis a népm űvészet csak ürügy a kapcsolatterem téshez.

79



Réti Lászlóné 58 éves szarvasi hímzőasszony negyvenöt éves koráhan szívin
fark tust kapott, leszázalékoltáfc, m ajd k é t év  m úlva a férje elvált tőle. Most m ár 
csak azon ké lle tt töprengeníie, hogy mivel tu d n á  lekötni m a g á t. . .  : „Az In
fark tus olyan halálfélelem m el tud járni, hogy az em ber egészen kuka lesz 
egy ideiig. Hosszú ideig, iákár egy évig is, vagy másfél évig is. Csak üldögél
tem, nem tu d tam  m it kezdeni magam m al, nem  tudtam , hogy m it lehet és 
m it nem  . . .  Közben m egtudtam , hogy van egy szakikör a  művelődési ház
ban, ahol hím eznek az asszonyok, és az öltéstechnákát lis m egtanítják. Akkor 
én oda elm entem  azonnal. Ism er ősök voltak azok is, akik tanu ltak , de a 
szakkör vezetője is. H át akkor elkezdtem h ím ezn i. . .  És hát nagyon jó ez a 
csütörtök esti találkozás a szákkörben! M indenféle érdeklődésű ember van, 
a diplomástól a takarítónő ig  m inden-m inden m egtalálható. Ügy körülbelül 
harm incán já rh a tu n k  . . . Ha bemegyek, először is megm utatom , hogy m it csi
náltam . Aztán vagy m egkérem  a vezetőt, hogy m utassa meg még egyszer az 
öitésteahnikát, amlit legutóbb taníto tt, vagy ő a ján l egy könyvet, vagy vetítés 
van. Kiállításokról készü lt színes diákat szoktak vetíteni, és ákkor azokat 
megnézzük. Aztán, am ikor 'letelik a  tíz  hónap, ak k o r az elkészült kézim un
kákból k iállítást rendezünk . . . ”

A népművészeti táborok  hatása a  szakköri tagoknál még hatványozot
tabban jelentkezik azokhoz képest, akik szakkörbe nem járnak , osák tábo
rokba. A hetenkénti-kéthetenkénti szakköri találkozásokat most egy folyama
tos, intenzív eg y ü ttlé t egészíti ki. A jó Tábor ép ít a  szákkörökre, és a  jó szak
körök iszintén belekalkulálják  a  táborok hatásá t. Aki egyszer igazán m egm ár- 
tózott a szakkörök, táborok, kiállítások, találkozók világában — akiből „moz
galmi ember” le tt  —, az m ár nem nagyon tu d , de nem  is ak ar kilépni eb
ből a  menetből.

A haza, a  m agyarság  kérdései — vagyis a  nagyobb közösség problémái — 
csak igen keveseket foglalkoztatnak, alig találn i olyan interjút, amelyikben 
föllelhető a népm űvészeten á t  való tudatos kapcsolódás a magyarsághoz. 
Sokan azt sem tu d ták , hogy hol van az a  tájegység, amelyiknek a  m in tá já t 
hímezik. A többségnek m indegy is volt, hogy m ilyen táj vagy milyen nemzet 
m intavilágát használja: éppen azt, am it a szakikörvezető szorgalmaz.

NÉPMŰVÉSZET ÉS TARTALOM

A szövetkezeti dolgozókat tartalm i kérdések alig érin tik  m eg: a szövet
kezet vezetői és a  tervezők döntik el, hogy m iből és m ennyit kell készíteni, 
ők határozzák meg a m in ták a t csakúgy, m in t a  színösszeállítást. A darabbér
ben dolgozó m unkásnak  alig  van beleszólása ezekbe a döntésékbe, őket első- 
orban inem is ta rta lm i, hanem  praktikus kérdések izgatják. Nem az a fon

tos, hogy valami eredeti legyen, hanem hogy könnyen, gyorsan lehessen csi
nálni, és jól fizessenek érte. így többségükben fel sem m erül a  hagyomány- 
őrzés, a  régi m ódszerek megőrzésének fontossága, hanem  kizárólag a „bér
m unkás” szempontjai érvényesülnek. Ha ta rta lm i kérdésekre terelődik a szó, 
elbizonytalanodnak, ism ereteik addig terjednek , hogy m eg tud ják  nevezni, 
am in éppen dolgoznak: kalocsai, torontáli stb. Mélyebb iisimeretéik nincsenek, 
sem a  szövetkezet nem  fektet e rre  hangsúlyt, sem őket nem  érdekli igazán. 
Ezért a szövetkezeti term ékék  többségükben „elidegenedett” közegben szü-
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lelnek: a munkások előre m egadott m intákkal, módszerekkel, technológiával 
dolgoznak, m egadott anyagokból. A eél nem az azonosulás a népi k u ltú ráv a l, 
hanem a racionális term elés.

Kivételek persze vannak, találni közöttük néhány érdeklődőbb dolgo
zót, akik a mechanikus m unkavégzésen itúl, érdeklődnek szakmai és tarta lm i 
kérdések irán t is.

Sulyok Józsefné 74 éves bedolgozó a gyulai szövetkezetbe. A szükség v it
te rá, kizárólag a m egélhetés m iatt vállalta ezt a m unkát: „Először az  írásos
hoz kerültem , habár fogalmam se volt róla, hogy mi az  az írásos, de m eg
tanu ltam !” M egtanulta — és m iután m ár 16 éve egyedüli él —, ez a te v é 
kenység le tt életének szinte egyetlen kitöltője. Ha nem hímez, csak teng-leng, 
nem tud  mit kezdeni az idejével. Nagy szükség van az így szerzett kevéske 
jövedelemre is, mivel összesen 2200 forint nyugdíjat kap. Bedolgozással eh
hez még hozzájön 'havi 6—800 forint, és a  legjobban fizető hónapokban is 
legfeljebb 1500 forint. Az évek során nagyon m egszerette a hímzést, jól pél
dázza ezt, hogy ha szülővárosában, Nagyváradon jár, és lá tja, hogy az asz- 
szonydk írásost hímeznek, gyakran leül m elléjük, figyeli őket: „O tt van ez 
a Félix-fürdő, ott kiülnek az asszonyok, és csinálják. És jönnék a  külföldiék , 
akiknek á ru s ít já k . ..  Látom, ahogy ezek a parasztasszonyok dolgoznak, de 
nem szoktam nekik szólni, csak igyekszem leülni a padra m elléjük, és né
zem, figyelem az ö ltése ike t..  . Lényegében egy kicsit eltér attól, ahogy mi 
csináljuk. Én m ásképp varrók, szorosan egymás m ellett, és ők is m ásképp  
varrják. Ritkán, sókkal ritkábban. Úgyhogy m ikor nézem, akikor gondolom 
magamban, hogy ha én így csinálnám, ibe se vennék tőlem! Ügy látszik, 
hogy így az eredeti, de . . . M ondjuk, a m iénk szebb!”

M ostanában m ár csak ritkán hímez írásost, hanem  konfekcióterm ékekre 
hímez virágokat: lányka kötényekre, blúzokra. V irágokat jobban szeret h í
mezni, m in t az írásost: jobban lehet vele keresni, könnyebb is, és ném iképp 
a fantáziáját is beleviheti, m ert kötetlenebb az írásosnál, ahol m indent pon
tosan előírnak. Érdeklődését az is bizonyítja, hogy jártábam-k elit ében figyeli, 
hol találkozik a  keze m unkájával, és am ikor felfedez ilyet, m indig elönti 
valami büszkeségféle: „Jó érzés, am ikor az em ber beviszi a szövetkezetbe, és 
m ár mosolyog a rés2ílegvezető. Átnézi és mosolyog. Akkor már tudom , hogy 
tetszik a dolog. Csináltunk ilyen kis ruhákat 'ide az üzlet részére, és akkor 
voltak ilyen kis csavaros rózsák, am iket tű re  csavarva kellett csin á ln i. . . H át 
mondhatom, csak én tudom  egyedül m ár, én  m aradtam  egyedül idős, ak i még 
dolgozik — és ez különösen tetszett nekik! Aztán csináltam matyó blúzokat 
is néhány évvel ezelőtt, am ikor még divat v o l t . . .  És felismertem az em 
bereken! Érdekes, mindig felismerem a m unkám at valahogy! Miért k é t  em ber 
egyform án nem  hiszem, hogy dolgozik. Ha m egyek az utcán, akkor iis, attól 
függetlenül is ránézek, m ert érdekelnek az ilyen hímzésű dolgok. Ránézek 
akkor is, ha nem én csináltam, aztán  m indig megállapítom m agam ban, hogy 
jaj, de szép, vagy jaj, de rosszul dolgozott az a v a la k i. . .1”

Míg a  szövetkezetben dolgozók alig-alig, addig az egyénileg dolgozók szin
te valam ennyien szembesülnék tarta lm i kérdésékkel. M indegyiküktől m egkér
deztük, hogy véleményük szerin t m i az, am it csinálnak, m ilyen viszonyban van 
alkotásuk a népművészettel. A válaszok nagyon sokfélék voltak. Többen azt 
m ondták, hogy ez nem népművészet, hanem  csak időtöltés, hobbi, és volt 
olyan is, aki szakmának nevezte ténykedését. A többség azonban nagyon is
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tudatosan kapcsolódott a népművészethez, csupán az értél mezesben voltak lé
nyeges különibségek: „Népművészet, m ert régi anyagokból és kézzel dolgozom!’’ 
„Népművészet, m ert sorra kipróbálom a régi m otívum okat!” „Amit én csiná
lok, az pásztorfaragás, és m int ilyen, kapcsolódik a népm űvészethez!” Volt, 
aki úgy fogalm azott, hogy a népművészet nyelve számára csak mankó, am ely
nek segítsége nélkül újait nem  tudna létrehozni. Találkoztunk olyan vélemény- 
nyel, mely sze rin t azért népművészet, am it csinál, m ert átm enti a régit, és 
találkoztunk olyannal is, aki csak a mai fo rm át ta r tja  népművészetnek, és a  
régit giccsnek ta r t ja .

A  szakköri tagok  csoportjában vannak néhányan, csakúgy m int az egyéni
leg dolgozók között, ak iknek céljuk nem az üres formalizmus és nem az ere
deti szolgai m ásolása, hanem  a saját gondolatok, a saját ötletek megvalósítá
sa magas eszté tikai szinten: vagyis az önkifejezés, önmegvalósítás. Csupán 
az különbözteti m eg  őket m ás művészetek képviselőitől, hogy az alapot a  nép
művészet adja. Az eredeti elemeket kom binálják , egyszerűsítik, vagyis minden 
m unkának egyéni arcö t adnak, m indenbe visznek valami sajátosan egyénit. 
Mind képzettségükben, mind tájékozottságukban ők jelentik a mozgalom 
„krém jét”. T öbbnyire szakkört vezetnek, közism ert képviselői a népművésze
ti mozgalomnak. Közülük is kiemelkedik a  mezőmegyeri Ledzényi Pálné: „A 
mai modern korunkban  mégsem m ásolhatjuk le  a  múlt század végén készült 
darabokat, m ert m a  m ár egészen m ás az életvitelünk. Állandóan azon tö r
tem a  fejem, hogy hogyan lehetne a régit áttö lteni a  mai korba. Nemcsak 
asztalterítőket hím eztem , m int másak, hanem  elkezdtem ruhadarabokat is 
hímezni. Igyekeztem  olyan darabolkat csinálni, am it fel lehet használni, teh á t 
használati tá ry g a k a t igyekeztem alkotni. M ert a  régi embernek életszükségle
te  volt az alkotás, hiszen a  ruházkodását és a  használati tárgyait ő állította 
elő. A díszítés csak ráadás volt, a  szépérzékéből, a hagyományból meg a  szo
kásból fa k a d t. . .  Igyekszünk gyűjteni m ég fellelhető eredeti ködmönöket, 
am iket még a  házaknál fel lehet lelni. S ikerü lt is két-három  olyan ködm önt 
találni, am ik kö rü lbelü l a  m últ század m ásodik  félében készülték. Ezeknek a 
motívum ait lerajzo ljuk , a színeit leírjuk, legyűjtjük . De u tána azért erősen 
egyszerűsítünk ra jta . Tudniillik az a régi, fehérre  meszelt paraszti >sz0ba b i
zonyára elb írta ezeket a  harsogó színeket, am it a mi modern otthonunk m ár 
nem b ír el. T ehát igyekszünk m egtartani a  ezínhagyam ányt meg az ornam en
tikában élő hagyom ányt, de azért igyekszünk a  mai kornak megfelelően egy
szerűsíteni . . .  És am i elkészült, azt m egpróbálom  használni. Főleg ünnepkor. 
Mindennap nem  használom  őket, m ert olyan nagyon nagy m unkával készül
tek el, hogy szinte sajnálom  használni őket. De ünnepnap felterítem  a térítő 
két az aszták a, és így ünnepi hangulatot itudolk teremteni a  lakásban. És sze
retem  az öltözködési darabokat is használni. Én például színházba hím zett 
blúzban szoktam eljárn i. Hímeztem kism ellényeket a lányaim nák, szintén 
színházi m ellényeknek. Tehát használati, viseleti darabokat csinálok . . . ”

A MOZGALOM GONDJAI

Mint az ta lán  köztudott is, a népm űvészeti mozgalom — különösen a 
szakköri mozgalom — kulcsfigurája a szakkörvezető. Á ltalában az ő felké
szültsége, szemlélete, lelkiismeretessége határozza meg egy-egy csoport arcu-
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Lalát. A jó szakkörvezető nemcsak azt határozza meg, hogy m ilyen m intá
kat dolgozzanak fel, hanem  elősegíti a csoport közösséggé válását csakúgy, 
mint a csoporttagok népművészeten kívüli kulturálódását. szem léletalakítását. 
Vagyis a szak,körvezetőnek egyesítenie kell a népművész, a népm űvelő és a 
pedagógus valamennyi jó tu lajdonságát: szakmailag és emberileg hatn ia  kell 
a csoport tagjaira. A szakkörvezetésért járó tiszteletdíj álltaiéban minimális, 
a pénz m otiváló hatását nyugodtan elhagyhatjuk. Akikor vajon m iért csinál
ják? Szinte valamennyi m egkérdezett szakkörvezetőnél m egtaláltuk a közös
ségi motivációt: közösséghez tartozni, mégpedig úgy, hogy közben irányíta
ni, form álni is tudják a közösséget. Bár iskolai végzettségüket tek in tve csak 
négy főnek van felsőfokú végzettsége a  hét megkérdezettből, mégis válameny- 
nyien a legjobb értelemben vett értelm iségi funkcióknak próbálnák megfelel
ni: felismerni egy népcsoport érdekelt, és hatni rájuk, irányt m utatni ne
kik.

Ö nm agáért beszél az a tény is, hogy a hét szakkörvezetőből négyen pe
dagógusok. Náluk a kultúraközvetítés szinte „munkaköri kötelesség”. A há
rom nem pedagógus: egy kádár, egy könyvelő és egy gyógyszerész laboráns 
— valam ennyien a népművészeti mozgalom ölkötelezettjei, régi szervezői.

A szaikkörvezetőklkel, szakbizottsági tagokkal, tanácsi szakem berekkel be
szélgetve, a mozgalom gondjai általában három pontban foglalhatók össze: 
anyagellátási gondök, értékesítési nehézségek, a hivatalos állásfoglalás ellent
mondásai.

A z alapanyag ellátás gondja szinte m indenkinél felmerült. A faragók nem 
kapnak megfelelő fá t, a  hímzők és szövők megfelelő fonalat. Tudjuk, hogy 
az eredetiségre nem élég a m intával utalni, hanem hasonló alapanyagra, ha
sonló anyagú és színtónusú fonallal kell dolgozni, különben a  legszebb terv 
is hamissá változik. Különös gondot jelent, 'amikor valamilyen azonos anyag
ból nagyobb m ennyiségre lenne szükség: ha nagyobb m unkára vállalkozik 
valaki, vagy ha például egy közösség azonos tájegységet dolgoz fel. Amikor 
m enet közben elfogy ,az anyag, alig  van rem ény arra , hogy az eredetivel azo
nosat tu d jan ak  beszerezni. Mások éppen azt nehezményezik, hogy bizonyos 
term ékek csak a nagykereskedelmi forgalomban, nagy tételben kaphatók, és 
vagy eleve nem ju tnák  hozzá, vagy anyagi erejüket meghaladó m ennyiség
ben kellene felhalmozni belőle. Az anyagbeszerzés terén is érvényesül a pro
tekcionizm us: a mozgalom nagyon is kihasználja azokat, akik nők van vala
milyen személyes kapcsolatuk gyárral vagy szövetkezettel — az így beszer
zett anyagokat azonban, bár m egpróbálják igazságosan elosztani, mégis in
kább azok kapják, akik „közelebb ülnék a  tűzhöz”. Többen hangoztatták, 
hogy jobban meg kéne szervezni az alapanyagokkal ellátó bolti hálózatot, 
am elyekben esetleg csak igazolt népművészek vásárolhatnának.

Értékesítési gondok. Sokan bírálták a népművészeti bo ltokat csakúgy, 
m int a  vásárokat. M indkét árusítási forma főleg a kommersz töm egárunak 
kedvez, a  boltokban ráadásul nehezíti a helyzetet a magas kereskedelm i á r
kulcs, egyes népművészeti vásárékon pedig a  magas helyfoglalási díj. Semmi 
nem ösztönzi sem a szakköröket, sem az egyénileg dolgozóikat a rra , hogy az 
igényes, a népi ku ltúrához valóban kötődő alkotásokat a nagyközönség szá
m ára is hozzáférhetővé tegyék. Ügy érzik, hogy nincs igazi tek in té lye  a zsű
rizésnek sem, m ert a  zsűrizett alkotásokat is kiszorítja a piacról a tö 
megáru, a népművészeti álcába b ú jta to tt bóvli.
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Többen bírálták a zsűrizést is. Kétségbe vonták megbízhatóságát: amíg 
a neves alkotók m u n k áit szin te m eg sem .nézik, mégis elfogadják, addig az 
ism eretleneknek nagyon nehéz betörniük. Többen úgy érzékelték, hogy az 
idő múlásával, .a zsűritagok összetételévéi és a divathullám ok változásával 
megváltozik a zsűrizés m ércéje  is: am it öt évvel korábban nem fogadtak 
el, az t később szinte iránym utatónak  tün te tik  fél. U gyanakkor nem jelent vé
delm et a zsűnizés ténye sem : előfordul, hogy valaki viszontláthatja egyéni 
tervezésű m intáját egy idegen alkotó term ékén. Ezzel szemben voltak, akik 
azt hangoztatták, hogy népm űvészetről lévén szó, nem  lehet egy m in tá t k i
sajátítan i, hiszen régen is egymástól másolták azokat.

Végezetül még egyszer hangsúlyozni szeretném  a  felmérés tapasztalatát, 
hogy a  népművészeti m ozgalom ban részt vevők zöme e tevékenységhez nem 
tarta lm i és nem hagyom ányőrző oldalról közelít, hanem  elfoglaltságot, kö
zösséget keresve. Akiknél később mégis k ia laku lt a népművészeti tevékeny
ség tudatos művelése, azok ezt elsősorban m agának a mozgalomnak köszön
hetik . Kétségtelen, hogy aki m a valamilyen hasonló tevékenységbe kezd, an
nak valami hiányzik az életéből, az m indenképpen ak ar valamit. Fontos len 
ne, hogy a  jövőben ezek a valam it akaró em berék egyre kevésbé kallódja
nak el, vagyis mind többen  és többen  kapjanak  megfelelő színvonalú segítsé
get ahhoz, hogy am it csinálnak, az valóban érték  legyen.
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Vadas József

IP A R M Ű V É S Z E T  AZ IS K O L Á B A N

Újabb terhelés: az iparm űvészet? Nem illúzió-e egy olyan ism eretanyag
nak helyet követelnünk az iskolában, amely — ha szó szerint vesszük — so
sem szerepelt a ma is túlzsúfolt tan tervekben? Hiszen köztudott: m ég a ha
gyományos rajzoktatás is visszaszorulóban. M űvészettörténetet csalk elvétve
— és akkor is keveset — Oktatnak. Ami pedig az általános iskolát .illeti: a 
rajzórák száma, ahogy haladunk felfelé, egyre csökken. Nem is anny ira  elmé
letileg, m int inkább gyakorlatilag.

Ha teh á t úgy hangzik el a kérdés, hogy a mai iskolában kell-e még 
iparm ű vészetet is tanítani, akkor a rra  csak az lehet a felelet: nem. A terhe
lést fokozni tovább nem lehet. Különösen nem  annak tudatában, hogy az 
iparművészet oktatásának m ikéntje m etodikailag tisztázatlan.

Ha azonban úgy vetjük fel a problém át: helyet kell-e szorítani m ind
azoknak az ismereteknek és szempontoknak, amelyek az iparm űvészet gyűj
tőfogalma alá tartoznak, akkor úgy érzem: jogos a  követelés. Az iparm űvé
szet m int tan tárg y  felesleges, a helyes életvezetésre váló felkészítés azonban 
elengedhetetlen feladata a jövő iskolájának. Különösen egy olyannak, .amely
— a  mai helyzettel szembesítve — m ajd egyszerre lazább és kötöttebb prog
ramm al dolgozik. A lazaságot, nézetem szerint, az jelenti, hogy nem annyira 
ism ereteket, m int inkább képességet és érzékenységet fejleszt — így próbál
ja felvenni a versenyt az ism eretek elavulását okozó gyorsuló .idővél. Biztos 
értékrend megalapozásának feladata vár rá. Ehhez taktikai szem pontokat fi
gyelmen kívül hagyó esztétikai, világnézeti és norm arendszer szükséges. S ha 
e feladat ism eretében vetjük fel az iparm űvészet oktatásának kérdését, ak- 
Kor m ár csak igennel szavazhatunk.

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

Az iskolai ismeretek két nagy forrásból táplálkoznak. Az egyiket tudo
mánynak, a m ásikat tapasztalatnak hívjuk. Ez két teljesen különböző világ. 
A tudom ány olyan ism ereteket ad az iskolának, amelyeknek — a tudósok 
szűk szektáját nem számítva — tegnap még senki nem volt a birtókában. Ez
zel szemben a m indennapok olyan tapasztalatokkal szolgálnak, am elyeket a 
történelm i értelem ben vett tegnap még kollektív ism eretként kezelt, m ára
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azonban már .'kihullottak a közösség emlékezetéből. Az a eél, hogy m indkettő  
közkincs legyen. Vagy az m aradjon, vagy azzá váljon. {Itt kezdődik az isko
la felelőssége: kiválasztani, mi az, ami még és m ár megőrzésre érdemes.)

Hadd m ondjak m indkettőre példát. Bizonyos az, hogy a népművészet 
megannyi formai-szenkezeti-funkcionális lelem énye — a meszelt fái szépsé
gétől a szöget nem  igénylő szerkezeti megold ás okon át a többféle feladatot 
éllátó ruhadarabokig — m a m ár olyan tudom ány, am it csakis intézm énye
sen lehet elsajá títan i. U gyanakkor m egrekedünk a múltban, ha nem p lán tál
juk  át az ifjú nem zedékbe a legújabb ism ereteket és felfedezéseket, amelyek 
irán t természetes vonzódást érzünk. Iparm űvészetre, környezetesztétikára for
dítva a .követélményt: meg kell ism ertetnünk a gyerekekkel az olyan fogal
m ákat, amilyen a rendszertervezés (az elemes bú to rtó l a  Legóig), rá kell ve
zetnünk a ibennüik rejlő szellemi — esztétikai és gondolati — értékékre. A 
gyerekek — m int tu d ju k  — egyaránt vonzódnák a vesszőfonáshoz és az ű r
hajóhoz; ha úgy te tsz ik : a  régiséghez és a technika bravúrjaihoz ; nemcsak 
az a feladatunk, hogy a  .mindegyiket átható  esztétikum ot 'felszínre hozzuk és 
tudatosítsuk bennük , hanem  az is, hogy olyan szemléletre nevéljük őket, 
amelyben (múlt és jövő ilegpéldásabb tárgyai közötti szerves fejlődés vona
la rajzolódik ki.

A tárgyi világ, am elybe a gyerek m integy beleszületett, .amelyről a gya
korlatban képzett m agának esztétikai modellt, hosszú ideig — több gene
ráción át — m egőrizte érvényét, alig észrevehetően alakult át. (A lassú evo
lúció volt a jellem ző m ind az uralkodó osztályok, mind a  (társadalom alsóbb 
rétegeinek életform ájára.) A m últ század végén .a technikában (az azt éltető 
tudom ányban és az  általa befolyásolt életm ódban) rendkívülien meggyorsult 
e folyamat. K orábban százévenként alig m ódosult a környezet, attól kezdve 
évtizedenként jelentős átalakuláson megy át. Tévedés azt hinni, 'hogy csak 
a ruházatban van  divat. A ruházatban fejlődik iki legnyilvánvalóbban, hogy 
az  iparművészet alá sorolható tárgyi világ fejlődésm enete jelentős ritm us- 
gyorsuláson m ent át.

A változás olyan ugrásszerű volt, hogy m ár a .kortársak félfigyelték rá. 
A népművészetet nem  a mi .korunk fedezte fel, nem is a hatvanas évek
ben terelődött rá a figyelem , am ikor értelm iségiek sora vásárolt régi padlá
sokról egész k is néprajzi m úzeum ot a lakásába. A paraszti világ értékeire 
a m últ század hetvenes-nyolcvanas éveiben figyelt fél Európa iparm űvé
szeinek, iművészettörténészeinek nem  jélentéktélen  köre. Akkor, am ikor kide
rü lt: ez a világ elvész, s még nincs helyette űj. Pontosabban: a születő új 
sok problémával, esztétikai fiaskóval terhes.

Nálunk — szem ben a harm onikusabban fejlődő nyugati országokkal — 
a polgári kézművesség csupán tárgy- és nem környezetkultúra volt, vagyis 
nem  szervül! össze sajátos életformával. A buk tatókra a gyáripar rettenetes 
term ékei hívták fel a figyelm et; a k iu tat jelenítő m intát azonban a fen tier, 
m iatt sokkal inkább lá tták  az akkor nyom okban még meglévő népművészet
ben, mint a rézm űvesek, m űbútorasztalosok, lakatosok, kovácsok világá
ban.

Az ijedelem és m intakeresés jól érzékeltethető a század eleji folyóiratok 
hasábjain. Antal Frigyes, aki A ngliában lett — m arxistaként — rangos m űvé
szettörténész, m ár a tízes évek derekán m int fiatal muzeológus, egyik cikké
ben érdekes javasla to t tett. Szót emelt a rajzoktatás akadémikus m intát kö
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vető módszere ellen, mondván : „ . .  . károsnak ikiell tartanunk azt, hogy a 
gazdag fantáziával bíró, ornam entális kompozíciót szerető kis gyerm eket m ű
vészi nevelés címén m ár korán többnyire száraz, unalm as és céltalan n a tú r
stúdiumok által megnyomorítsák, fan táziáját elszegényítsék, kom pozícióér
zékét tudatosan törtkretegyék. Ennek a  most szokásos sok term észet utáni 
rajzolásnak m int öncélnak semmi köze nincsen a művészi érzék fejleszté
séhez . .

Antal Frigyes szerint a term észet utáni rajzolás, amely szerinte m ű
vésznövendék stúdium ának hasznos, egyébként értelmetlen, sőt, k ifejezetten 
káros. Szerinte iparművészeti tárgyak készítésébe kél! bevonni a term észetes 
kompozícióérzékkel rendelkező gyerekeket. A legnagyszerűbb tárgyak  leg
szebb motívumkincsével kell megism ertetni őket; és am i 'kevésbé fontos: ta
nár és diák között olyan kapcsolatát szorgalmaz, ami a népm űvészet életfor
m ájában apát és fiút, anyáit és lányát, a  polgári kézművességben pedig mes
terem bert és inast kapcsolt egymáshoz.

Ez az ú t 1986-ban m ár aligha járható. De ha Antal Frigyes javaslatát 
a maga korába helyezzük és a kor viszonyai alapján értelmezzük, akkor köny- 
nyen meglelhetjük a nekünk szóló tanulságot. Az első, ami a  m egállapítás
ban rejlik: a gyerekek m anuális tevékenységet végezzenek, am ely — ez a 
második intés — követendő eszményt sugalljon. A harm adik m egfontolan
dó dolog: ez a tevékenység kapcsolódjék a  m indennapi életbe.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ IPARMŰVÉSZET ISKOLAI OKTATÄSÄRA?

1. Szociológiai indítékok

A művészet, embrionális form ájában, egykor feloldódott az em ber m in
dennapjaiban. Később, a történelm i fejlődés során ebből a közös valamiből 
folyamatos és főkozatos differenciálódás révén vált ki. Ez a fejlődés párhu
zamos az emberi társadalom  történetével. A strukturálódás egyre összetet
tebb és problem atikusabb lett, és m ár a  m últ század nagy gondolkodóiban 
felcsillant a  remény: a  jövő társadalm a ismét közösségi lehet. Ennek a  jövő
képnek a tudatában hirdettek  új m űvészetet a  század elején azok a  progresz- 
szív alkotók, akik úgy ta rta tták : a  m űvészet im m ár nem kifejezi a  valósá
got, hanem m egváltoztatja. S ha megváltoztatja, folytathatjuk tovább  a nyil
vánvalóan m arxi analógiára fogalmazott tételt, iákkor küldetését teljesítvén, 
megszünteti önmagát — azaz feloldódik a  m indennapok esztétikai tevékeny
ségében.

Ám inapjainkban még messze vagyunk az ú jra  szerves közösséggé integ
rálódó társadalom tól, s ugyanúgy messze vagyunk attól is, hogy a  művészet 
feloldódjék az életben, m indennapi létünk szinte észrevétlen term észetes fak
tora legyen. De — hangsúlyoznunk kell — a feladat ettől nem vesztett érvé
nyéből. Sőt: amióta tudjuk, hogy a művészet végső soron önm aga elpusztí
tásának vonzó perspektívája előtt áll, egyre nagyobb jelentőséget tu lajdoní
tunk m inden olyan mozzanatnak, am ely ezt a végső — ám megdicsőülést ho
zó — átlényegülést szolgálja.

így fordult a  figyélem az elm últ évtizedekben a  tárgyak esztétikája, a 
környezet kultúrája felé, m int amiben a jövendő életművészet formálódik.
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De nemcsak táv lati jelentősége van a környezeti ku ltú rának ; legalább 
ennyire fontos aktuális szerepe. A művészettől m in t fogyasztástól a tá rsa
dalom  nagy része elzárkózik. Van, akit nem érdekel, van, aki nem költ rá, 
m egint m ásnak nincs rá  pénze. A művészet feleslegességét egész rétegek han
goztatják, is tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy itt a műveltség a  vízválasztó. 
A műszaki értelm iség jelentős része meglehetős szkepszissel tek in t az esz
tétikai tevékenységre. Ízlést és véleményt m egváltoztatni nehéz, de a kör
nyezet esztétikus p roduk tum ain  keresztül még azokat is form álhatjuk, akik 
a művészetet m űvészetként elhárítják  maguktól.

E itartózkodásit nem  szabad tragikusan felfogni. Miközben csökken a sza
bad időben m űvészetre fo rd íto tt idő aránya (ma az emberek nem annyira 
olvasnak, m int inkább sportolnak, videóznak vagy popsztárokat hallgatnak), 
megnő az öntevékenység, a különféle barkács-foglalatosságok szerepe. Az em 
berek különböző okoknál fogva (anyagiak és pszichológiaiak a  legjelentőseb
bek) szívesen fú rnak-faragnak  magúiknak, igaz, a  tevékenység részben több, 
részben kevesebb annál, m in t am it a régi kifejezés sugall. Az elektronika ko
rában a barkácsolás im m ár nem  korlátozódik az asztalosságra, ugyanakkor az 
is tény : a m ár készen vásárolható  egységek összeállítására, illetve más da
rabok egyéni Igényhez való igazítására vállalkoznak. Nem nyersanyaggal dol
goznak, am ely — ízléstől és képességtől függően — nagyon sokféleképpen for
m ázható, hanem a félkész holm ikból az általuk szinte m ár sugallt esztétika 
szellemében kell hogy elkészítsék a kívánt darabot. Ez volna legalábbis a  k í
vánatos: olyan alkatrészekkel való ellátásuk, am ikből csak szépet lehet csi
nálni. Valahogy úgy, ahogy a Legóból. (Csak éppen gazdagon kell értelmezni 
a szépséget: része a funkció racionális érvényesülése, az ökonomikus össze
állítás és az esztétikus összbenyomás.)

2. Pszichológiai indítékok

Szerepváltás zajlott le századunkban két diszciplína között A néprajzosok 
mind több ténnyel tám asz to tták  alá, hogy sem atikus elképzelés a népművé
szetet m agának a népnek az alkotótevékenységére korlátozni. Bognárok, ko
vácsok, fazekasok dolgoztak — a nép számára. Mádképpen fogalmazva: ne 
higgyük, hogy a népm űvészet csodás produktum ai mögött a nép egyszerű 
fiainak művészi nagysága rejtezik. A m esterem bereké a  döntő szerep. Ezzel 
szemben állnak a magas m űvészet teoretikusai. Főképp azok az alkotók, akik 
írásaikban m űvészetüknek m integy programot és elvi igazolást is adtak. Az 
ő nézetük szerint m indenki képes arra, hogy — megfelelő feltételek között — 
m űvészetet hozzon létre.

A jelszót leglátványosabban Moholy-Nagy László, a Bauhaus magyar 
szárm azású tanára fogalm azta meg, és így hangzik : ..Minden em ber teh e t
séges.” Ez az ő szemében azt jelentette, hogy a művészetnek sajátos nyelvi
kom m unikációs rendszere van, és aki ezt elsajá títja , az éppen olyan avatott 
értő je  a  művészi közlem ényeknek, m int amilyen ak tívan  veheti k i részét az 
alkotó munkából is. Az ikonölógiai-ikonográfiai ism eretékkel szemben ilyen 
módon kapott hangsúlyt a puszta érzékelésre tám aszkodó és belső ösztön
világból táplálkozó alkotóerő, amelyről — más összefüggésben — Antal F ri
gyes te tt említést a gyerekek term észetes ornam entikafűzését csodálva.
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Az em ber a szépség törvényei szerint is átkot — M arxnak ez a szabadon 
idézett m egállapítása nem  minden egyes em berről mondható él, de minden 
emberre, az emberi nem re vonatkozik. M ásképpen fogalmazva ez azt jelenti, 
hogy az em ber teljes valójában akkor méltó a névre, ha a  m unkája egyben 
esztétikai produktum  is. Nem művészet; hangsúlyoznunk kéll, hogy esztéti
kum és művészet ugyan feltételezi egymást, de korántsem  azonos egy
mással.

Az iskola kettős feladat előtt áll: m űvészetre kell oktatnia, esztétikum ra 
nevelnie. Világosabban kifejezve: az iskolában m egtanítható a  m űvészet (rö
vid) története, elsajátítható a m űalkotások elemzésének és megértéséneik m ód
szere. És — nevelhetők a gyerekek esztétikára. A környezetükben, az öltöz
ködésükben, a munkavégzésükben. Bizonyos, hogy a művészet csak szűkebb 
kört köt le, az esztétikum ban azonban m indenki érdékeltinek tu d h a tja  m a
gát: a tisztaság, a  rend, az ökonómia, a funkció, szertartás, az anyagszerűség 
stb. szempontjainak érvényesítése kézzelfogható szükséglete a harm onikus 
emberi létnek. Még aki szembeszegül vele, az is tudja, valami alapvetőt oppo
nál meg.

3. Kulturális indítékok

Egy ország tárgy- és környezetkultúrája, illetve képzőművészete között 
aligha tételezhető fel közvetlen összefüggés. Hozhatnánk a példát Finnország
tól Dániáig, ahol az élőbbi igen fejlett, hozzá hasonlóan jelentős képzőm ű
vészetről azonban nem  beszélhetünk. S van ez megfordítva is. Az am erikai 
képzőművészet igencsak sok fontos dolgot produkált az elmúlt évtizedek
ben, az am erikai ízlésvilág, amely tárgyaikban 'türöződik, mégis sok kifo
gásolnivalót hagy maga után.

Ennek ellenére a vizuális ku ltú rának  óriási a jelentősége, m eghatározza a 
képzőművészet m int tevékenység lehetséges 'mozgásterét. Ily módon fejlődést 
serkentő, illetve gátló tényező lehet — ez m utatkozik meg a m agyar szelle
mi életben is. Ma már elég világosan látjuk , hogy a hatvanas évek derekán 
festészetünk, szobrászatunk és grafikánk jelentős kibontakozást produkált. 
Egy idő után azonban a kibontakozás elakadt, a fejlődés megrekedt. Ennek 
több oka van: az egyetemes képzőművészet fejlődése szintén aláhanyatlott, 
vagyis kevesebb a  külső inspiráció. Továbbá : m a nincsenek olyan gátak, arne- 
iyeík ugyan ideig-óráig feltartóztatják  a művészet önmozgását, de aztán , am i
kor m egnyílnak, a felgyülemlett alkotóenergiáknak nagy lendületet adnak. 
S még valami, ami egy idő után ugyancsak h á trá lta tó  tényezőnek bizonyult: 
a 'tárgyi világ, amelyben élünk. Jelentősége — negatív értelem ben — 'külö
nösen azok u tán  nőtt meg, hogy a  m onum entális m űvek iát mené fi korszaka le 
zárult, s — társadalmi m éretekben — az intim szféra 'berendezése lett a fő 
feladat. A demokratizmus, a  decentralizáció erősödésével az elm aradott íz
lés, a vizuális ku ltúra megannyi hiányossága nyomasztó örökséggé vált. Olya
nok kezébe került döntés, akik erre nem voltak felkészülve.

Az esztétikai ítéletalkotás nem gyakorlat kérdése. Nem lehet — úgymond 
— beletanulni. Kizárólag személyekhez kötődő vagy sematikus elképzelések
re épülő ru tin t szerezhet gyakorlattal az ember. A környezet azonban átfor
m álhatja a személyiséget. Hiszen példát statuál. Kiveti magából az oda nem



ülő tárgyat. De itúl a praktikum on, a tárgyi világ szerepét m ásért is lá tnunk  
kell. A környezet és benne a  képzőművészeti autonóm  alkotás nem  két világ. 
Nem az a fe ladat, hogy szobrokkal vagy festm ényekkel feldíszítsük — ne
messé tegyük — környezetünket. Éppen ellenkezőleg: olyan lesz a  képzőm ű
vészetünk is, am ilyen a környezet. És nem csak a döntéshazák választása 
okán. Egy-egy m űfaj, egy-egy rövid periódus, egy-egy obstruáló művészcso
port szétfeszítheti m aga körü l a  kereteket (különösen amióta létezik olyan 
művészet, am elyet kizárólag a múzeum nyilvánossága éltet), de  ez a  szabályt 
erősítő kivétel. Ha egy nemzedéket, a  m ai ifjúságot, a m űvészet értőjévé 
akarunk  tenni, akkor m indenekelőtt ízilésre kell nevelnünk.

AZ ESZTÉTIKAI NEVELÉS FORMAI

1. A példaadás

Sokan elm ondták m ár: az iskola m inta. Természetesen tág értelem ben 
az. Ügy, ahogy a  szülő, ak it vagy követnék, vagy m egtagadnak a  gyerekek — 
legyen az általa n y ú jto tt életvitel-eszm ény jó vagy rossz.

Az iskola m in t vizuális élm ény — rossz. Nem annyira ízléstelen, m int in 
kább szegényes. Az a  gyerek, ak i száz évvel ezelőtt a tanyáról begyalogolt az 
iskolába, m ajdhogynem  palotában érezte m agát. A száz éve még korszerű
nek mondható iskoláik azonban, am elyek jielentős részét adják a  városi állo
m ánynak, m ára  elavultak, ráadásul elhanyagoltak. (Osak a mellékhelyisé
gekre, a  félhom ályra, a  padlóra kell gondolni.) Sajnos, az elm últ két év ti
zed építkezései sem  m utatnak  alternatívát. A hatvanas évtized iskolái alig 
tudnak  ellenállni az óriási m egterhelésnek; a  hetvenes évtized panelházai 
pedig egyfajta száraz funkcionalizm ust sugallnak.

A tanító néni vagy bácsi tehá t joggal érzi úgy ősszel, am ikor belép az 
osztályha: itt csinálni kell valam it, hogy otthonosság érzetét keltse a helyi
ség, ahol a gyerekek naponta hat-nyolc órát eltöltenek. Minthogy azoriban 
helyszűkében vannak, a  fa la t díszítik — akár kell, akár nem. S minthogy 
pénz nincs rá, ki m it hoz otthonról, az lesz a dekoráció. Szemléltető táblák, 
növények, plakátok, reprodukciók, címer gyakran  igen kusza és értelm etlen 
Kompozíciója. (Miközben a  gyerekek holmijai, főleg az őszi—téli hónapok
ban, a  fogasokon zsúfoltan hányódnák, a  csizmák a földön henteregnek.) 
Nincs egy sarok, ahová félrevonulhatnánák, vagy ahol a szünetben kényelm e
sen leülhetnének. Nincsenek játékaik. Az iskola — a szülői házhoz képest — 
szánalmas. M ondhat bárm it a tanár, ha egyszer nem tud ja  közvetlen k ö r
nyezettel szemléltetni. Pusztába k iá lt a  szavával. De ez még a kisebbik baj ; 
a  nagyobb az, hogy ezáltal a szülői környezet hatása lesz a döntő. Az a rossz 
ízlésvilág konzerválódik, am it a szülők m utatnák otthon.

2. A m agyarázat

Az esztétikai nevelés egyik legfontosabb eszköze a  nyelv. M agyarázattal, 
érvekkel sok dolgot meg tudnak értetni a gyerekekkel. Mondok példát. Ha 
az ember visszalapoz az ötven évvel ezelőtti iparm űvészeti újságokba, akkor
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ott olyanokat olvas, hogy a csillár a  'kispolgári szalon kelléke, küzdjünk el
lene, m ert kevés fényt ad és korszerűtlen. Mint tud juk , a  küzdelem azóta 
sem já rt sikerrel — a mai lámpaboltok is tele vannak csicsásabbnál csicsá- 
sabb csillárokkal, amelyek talm i utánzatai velencei kristály elődeiknek.

Mit tehetünk? Kevés, ha a tan á r igaza tudatában  jól m egkritizálja őket 
De m ár más a helyzet, ha  elm ondja a csillár tö rténetét, am i egyszerre érde
kes és tanulságos. Ha utal arra, hogy egykor gyertyával világították, a  nagy 
helyiségben pedig gyertyakoszorúval. A csillár nem más, m int egy olyan 
gyertyaikoszorú, amelynek fényét egykor az üvegkristály sokszorozta meg. 
Ma viszont m ár — tehetné hozzá — elektromos áram  van a lakásban. A vil
lanykörte sokkal erősebb fényt ad, m int a gyertya, könnyebb m ellette az 
olvasás, nem rontjuk a  szemünket. G yertyára, kristályokra, teh á t nincs szük
ség. (Kivéve, ha vaLami különleges ünnepi hangulatot akarunk  varázsolni, 
ilyenkor az asztalra gyertyát állítunk.) Azt is elm ondhatjuk, hogy a csillár 
m iért k e rü lt a magasba, s hogy a lám pával értelm etlen a m ennyezetet meg
világítani, inkább az asztalra irányítsuk a fényt.

A meggyőzés pedagógushoz méltó módszér. De egyben pedagógust is pró
báló. Olyan ism ereteket követel, most a tárgykultúra tém aköréről beszélek, 
amelyekkel a tanárok — tisztelet a  'kivételnek — nem rendelkeznek. Sőt: 
olyan kézikönyvek sincsenek, am él y ékből m egtanulhatnák őket. Ezért nincse
nek tudatában: egy-egy nap során sók alkalom  m arad  kihasználatlan, hogy 
ízlésre neveljenek. Az esztétika szempontjai ugyanis m integy betetőzik az 
adott jelenség megismerésének folyam atát. M ert ha tévedés is az, hogy a 
szépség valamiféle ráadás (a gyakorlati funkción), azt is tu d n u n k  kell: nem 
önmagában létező része a világnak, hanem  szervesen összefonódik a tá r
gyak praktikus használatával. E funkciók feltárásával az esztétikai tartom ány 
könnyen megközelíthető. Bizonyosan könnyebben, m intha az esztétikai tö rvé
nyek jelenlétét vizsgálnák környezetükben.

3. A munka

Az esztétikai nevelés nem  kíván önálló tan tárgyát. Ha azt kívánna, 
könnyű volna a  helyzet: szaktanár, új óra a tanrendben . . .

De ez nem járható  út. A környezetesztétika ott kezdődik, hogy értelmes 
rendet ta rtu n k  s követelünk meg az osztályban. Nem a m in ia tűr papírfec
nik összeszedegetésére gondolok, hanem  arra  például, hogy — a lehetőségek
től függően — a gyerekek könnyen megközelíthessék padjukat (ne kelljen a 
m ásikat m induntalan fellökni). Vagy hogy a holm ijukat könnyen kezelhes
sék — ne kelljen egyetlen füzetért az egész táskát összedönteni. Erre az ér
telmes rendterem tésre, a tárgyi világ megszervezésére meg lehet és meg 
is kell tanítani a tanulókat.

Minden iskolaév azzal kezdődik, hogy a szülőik bekötik a könyvöket, fü
zeteket. A csomagolópapírok nagyon különbözők; ízléses éppúgy akad köz
tük, m int csiricsáré. Ha a tanárnak biztos ízlése van, akkor dicséretével kö
vetendő m intát adhat.

De vigyázat! A csomagolópapírt a szülők vásárolják; nemcsák igazság
talan, hanem egyúttal személyiséget is sértő dolog, ha a tan ár a gyerekek 
bekötött tankönyveit, füzeteit minősíti. Annál jogosabban értékeli a gyerek
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saját m unkáit. Közülük is az írást, ami a legfontosabb. A jó ízlést az írás- 
kép esztétikai norm áinak tudatosításával is meg lehet alapozni. Á ttekinthe
tőség, olvashatóság, kallig rafikus biztonság — ezék ta lán  a legfontosabb 
szempontok, am elyek alapján a tan árn ák  értékelnie kell. A legtöbb tan ár vi
lágos, á ttek in thető  istruktúrában írja  közlendőit a  táb lá ra . A gyerekek füze
tei azonban arról tanúslkodnak, hogy ők nehezebben sajá títják  el az alá- és 
fölérendelés h ierarch iájá t, am ely m ögött logikai rend húzódik meg. Ennek 
a képességnek elm élyítése óráról órára visszatérő fe ladat; csak alttól óvnék, 
hogy egyesekkel honoráljuk a  lá tványban  m utatkozó hibákat. Az a  gyerek, 
ak it egyszer m egbüntettek  azért, m ert fittyet hányt a  m argóra, egy életre 
m egutálja az esztétikai fegyelmet.

A tanulók, különösen az alsó tagozatban, sokat m anipulálnak. H ajtogat
nak, ragasztanak, kézim unkáznak stb. Ilyen módon tárgyakat hoznak létre. 
E feladatok során esztétikai követelm ényeket is állítsunk eléjük. De ezek ne 
korlátozódjanak a lá tványra. Érzékeljék a gyerekek, hogy a tárgyak nem 
pusztán nézésre valók, hogy szerkezetük és funkciójúik van, ezeknek össz
hangban kell lenniük a választott anyaggal és az általuk kreált for
mával.

AZ IPARMŰVÉSZET SZEKTORAI AZ OKTATÁSBAN

1. A lakás berendezése

Ez a tém akör rendszeresen felbukkan az  iskolában : olvasásórán éppen 
úgy, m int a környezetórán; leh e t belőle fogalmazási feladatot vagy szám tan
példát is csinálni. Ugyanakkor a  gyerekek számára kézzelfogható valóság; él
ményeik kötődnek hozzá, és elég konkrét ahhoz, hogy elmondhassa tapasz
ta la ta it és vélem ényét.

A bútor olyan használati tárgy , amelynek van használati értéke, eszté
tikai m egjelenése, és ugyanakkor egyéniséget kifejező berendezés is. Mind
egyik fontos. Ne korlátozzuk a prak tikus 'funkcióra a tárgyat, lássuk azt. 
hogy a lakás, ha méltó a névre, otthon egyúttal, am elynek kellemes m iliőjé
ben jól érzi m agát az ember. Az esztétikai, a funkcionális és a szakrális s tru k 
tú ra  szoros összefonódására kell felhívni a  figyelmet.

Javasoljuk a gyerekeknek, hogy üres szobákat rendezzenek be. S ehhez 
ad juk  meg a legfontosabb fogódzókat. Legyen külön hálóhelye a gyerekek
nek és felnőtteknek, illetve a szülőknek és nagyszülőknek. Ügyeljünk arra, 
hogy az egyes bútorcsoportokkal kapcsolatos tevékenységek (étkezés, munka) 
ne akadályozzák egymást. Ha kicsi a tér, alacsony és levegős berendezést 
tervezzünk, a nagy helyiségeknek ugyanakkor súlyos tárgyakkal adhatunk 
karak tert. Legyen összhang a padló, a bútor, a bútorszövet, a  függöny stb. 
között. De ne recepteket szorgalmazzunk, összhangot két szín ellenponto
zásával éppen úgy el 'lehet érni, m in t ahogy szürkeséget eredm ényezhet az is, 
na unalm as színárnyalatúk zsúfolódnak egymás mellé. Azt azonban tanácsol
hatjuk  : kerü ljék  a  m inták halm ozását {már esák azért is, m ert a függöny, 
a bútorszövet, az ágytakaró dekorja nehezen hozható harmóniába). Egyálta
lán: próbáljuk meg elérni, hogy a gyerekek, akár tetszik  nekünk a javasla
tuk, ákár nem, indokolják meg, m it m iért tesznek. így fejleszthető legjobban 
ízlésük. Könnyen rávezethetek az új megoldásókra.
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2. A terítés

Ha a lakástól m int m ikrokörnyezeti öl azt Várjuk, hogy praktikusságán 
túl kényelm es és kellemes legyen, akkor az étkezés k u ltú rá jáb a n  m ég jelen
tősebb az esztétikum és a hangulat. A terítésnek nemcsak ritu á lé ja  van 
ugyanis, hanem  szépsége is. Fontos, hogy rend legyen az asztalon, ezért van 
m inden evőeszköznek az etikett szerint előre m eghatározott helye. A rend
ben logika munkál. Többszörösen is. A poharakról például tu d n i illik, hogy 
a tányértól jobbra helyezkednek el, így a kezünk ügyébe esnék. Az is sza
bály, hogy abban a sorrendben sorakoznak egymás m ellett, ahogy az étrend
ben az egyes italféleségek következnek. De még ez sem  m inden. A nagyság 
is beleszól az elrendezésbe: nem  volna szerencsés ugyanis, ha a  pálinkás k u 
picához közelítve valaki — am int felé nyúl — feldönti a borospoharat.

Ma nálunk nincs kultusza az étkezésnek. Pléhkanaílak, cseréptányérok és 
gusztustalan m űanyag edények — a  napköziben és az olcsó önkiszolgáló é t
term ekben. Viissza kellene szerezni a  porcelán rangját. El kellene fogadtatni 
a gyerekekkel a modern gránit és a régi herendi szépségét. Meg a túldíszí
tettség  ellenében a szép forma becsületét. De egyszersmind a régi stílus és 
a régi tárgyak értékelését is. Amilyen praktikus reggel a viaszosvászon té rí
tőn a fehér fajansz bögre, olyan hangulatos a  karácsony délu tán  érkező ven
dégeknek a nagymama százéves herendijében szervírozni a  feketekávét.

A porcelán több  ezer éves találm ány, de nem szabad korszerűtlennek m i
nősíteni. Épp ellenkezőleg. Alkalmazási terü le te  egyre nő. Hiszen őrzi a me- 
'eget, könnyen tisztítható, nehezen törik. Ha ezt tudatosítjuk  a gyerekekben 
— élmesélve a teakészítés kínai kultuszát és a  porcölánlkészíités k ínai titkált —, 
akkor m ár olyan szempontokat adtunk, amelyek m ádkor is kedvezően befo
lyásolják választásukban.

3. A ruházkodás

Az iparm űvészet valamennyi ága közül legélöbb kapcsolat a ruházko
dáshoz fűzi a  gyerekéket. (A játék  más tém a.) M ár igen korán élőfordul, hogy 
a kicsi választ: nem  akarja  felvenni azt a ruhát, am it az an y ja  kikészített, 
mondván, hogy nem  tetszik néki. S helyette olyanhoz nyúl, am it szeret.

A ruházkodás, sajátos módon alakul a  szülők életében is. A divat, akár
hogy szidjuk is extrémiitásaiért és ízlésterrorjáért, széphez szok tatja  úgy a nők, 
mind a férfiak szemét. Nem ritka eset, hogy a lakás teli van ízléstelenséggel 
(például negédes kézimunkával), miiközben a  ház asszonya kifejezetten  ele
gánsan vagy ku ltu rá ltan  öltözködik. De, hogy bonyolítsuk a  problém át, az 
sem ritka jelenség, hogy a divatosan öltözködő édesanya gyerekét csupa habos 
bugyirózsaszínbe és kényes csipkés-fodros ruhaköltem énybe öltözteti. Te
hát saját rossz ízlését reprodukálja a gyereke öltözékében. Ennek csak látszó
lag ellentéte az, am ikor a gyerek ék ruházata szedett-vedett. Ö röklött és vásá
rolt darabok kerülnek ugyanarra a  gyerekre, olyan holm ik, am ik nem ille
nek össze, és diszharm óniájukat csak fokozza gyakran erős színük. i(Főként is
kolában, az egyenlköpenyt levető gyerekek m utatnak ilyen tir-itarfca képet.)

A gyerekek, különösen a  lányok, ham ar felfigyelnék ezekre a következet
lenségekre, és m egpróbálnak m agukon segíteni. De, persze, kevés lehetőségük
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van. A pénztárcát nem  ők kezelik. Nem a szülők (mentségére, inkább magya
rázatkén t mondom: kevés az üzletékben az olyan holmi, am ely strapabíró, 
esztétikus és 'nem túl drága. A ruháik nagy része csalk az egyik követelm ényt 
teljesíti. így aztán (törvényszerű a kompromisszum.

Ezzel együtt — vagy ennek ellenére — nem  ártana az öltözködés ábécé
jével is megismertetni a kisdiákokat. Hogy a ruhatáruknak  egységes karak te
re legyen.

Azt. am it az iparm űvészetről tudn i jó, különböző órákon sajátíthatják  el a 
gyerekek. Kezdetben a környezet, az olvasás és a technika, később a történe
lem  ju t ezért fontos szerephez. De bárm i legyen is az alkalom vagy az apropó, 
a módszer azonos. Az a llegszerencsésebb, ha a pedagógus к ultúrhi»tártai m e
sében tálálja m indazt, am it a dologról tudunk. Az eseményszerűség érdekes, 
ugyanakkor iélöktanilag is m élyen m otivált. Nem recepteket adunk ezáltal a 
gyerekeknek, hanem olyan inform ációkat és érveket, am elyeket önállóan ké
pes felhasználni. Ha fe ltá rjuk  előtte a szépség titk a it, akkor magától érdek
lődni kezd a tárgyi környezet irán t, önállóan is képes lesz az érték  kiválasz
tására.
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HORIZONT

Hadas Miklós

P Á R IZ S
( N a p ló r é s z l e t e k  1 9 8 4 — 8 5 - b ő l )  
II. r é s z

Különös élm ény találkozni a  tankönyvekből megism ert igazi hülye tőkés
sel. Az elvakult, elbizakodott, kim ozdíthatatlanul ímerev és sötét tőkéssel. Aki 
am úgy kedves, szívélyes, barátságos és figyelmes vendéglátó. Akinek ars poe
ticája öt perc alatt összefoglalható. Imigyen: az állam kapitalista (értsd: kelet
európai) országokban nem jó, m ert ott az em bereknek nincs tulajdonuk, 
nincs szabad verseny, és o tt előre m indenkinek m egm ondják, hogy m it csinál
jon. O tt az emberek nem szabadok. Ezzel szemben a kapitalizm usban van tu 
lajdon, van szabadság, m ert m indenkinek egyenlő lehetősége van a  szabad 
versenyre. A kapitalzm usban m indent el lehet érni. Az ő a p ja  is  például pék 
volt, és tessék, belőle gyárigazgató lett. Na, ehhez m it szólok?!

Ez mind szép, mondom, de ta lán  a kapitalizm usban sem m indenkire érvé
nyesek ezek a tendenciák, am it m ondott. Véletlenül most o lvastam  egy tanu l
m ányt a m unkanélküliségről, amelyből eléggé egyértelműién k iderü lt, hogy az 
alsóbb társadalm i csoportok gyermekei jóval nagyobb a rányban  lesznek m un- 
fcanélküliiek, 'többek között azért, m ert alacsonyabb színvonalú iskolákba já r
hatnak csak, és sokszor még az t sem tud ják  elvégezni. T ehát az  egyenlő esé
lyekkel van azért valami bibi. Ez nem  igaz, m ondja. Az állam i iskolák is 'na
gyon jó színvonalúak, m ert ugye nyilván e rre  gondoltam, am ikor az alacsony 
színvonalról beszéltem, meg különben is, a  szegény gyerekek ás járha tnak  m a
gániskolába. De nem  ez itt a  lényeg. Egyszerűen arról van szó, hogy a sok 
szegény gyerek nem olyan tehetséges, m in t a  gazdag gyerékek. Az emberek 
nem egyformák. Ha például egy gyár tranzisztorokat gyárt ugyanolyan szab
vány szerint, iákkor érdekes módon abból öt százalék rendkívül jó minőségű, 
tíz százalék jó minőségű, hatvan százalék közepes minőségű és huszonöt szá
zalék gyönge minőségű. Tehát még a  tranzisztorok sem egyform ák! Nagyon 
jó, mondom. És ön m int a gyár igazgatója ebben az esetben miire törekszik? 
A rra, hogy száz százalék jó minőségű tranzisztort gyártson, vagy a rra , hogy 
száz százalék gyönge m inőségűt? — mondom tú l bölcsen, de  a r ra  tökéletesen 
megfelelően, hogy egyre jobban indulatba jöjjön. Hiába törekszem  erre, k iált
ja, ezt nem lehet m egvalósítani! Semmi sem egyform a! — A kkor csak azt 
m ondja meg, hogyan értelm ezi a m unkanélküliségre vonatkozó számadatokat! 
— A számoknak nem lehet hinni, válaszol ném ileg fegyelmezettebben. És itt 
am úgy sem mennyiségi viszonyokról van szó, hanem  egyszerűen arró l, hogy a 
különböző em bereknek mlás és m ás a  genetikai m eghatározottsága. Ezen nem 
lehet változtatni! — És ezt az állítását hogyan tudná bizonyítani? — kérde-
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zem. Kedvesen mosolygok. — Ez így van, m ondja ellentm ond ást nem  tűrően. 
Ö is mosolyog. Ebben m aradunk.

Kis hotel az Odéon m ellett. R ajta emléktábla, s  az a rc  m intha ismerős len 
ne. Az ember önkéntelenül m egtorpan: csak nem ? Pedig nem  csalás, nem  
ámítás, a kis dombormű Ady Endrét ábrázolja. (Milyen különös, hogy ennyi 
időnek kell eltelnie, hogy az em ber Adyra bukkan jon  Párizsban. Pedig hát 
ki más az, akinek köszönhetően Párizs oly varázslatosan, .sejtelmesen, gazdagon 
jelenik meg a m agyar képzeletében? Ki más az, afcinék a sorait m otyogja az 
ember, ha a Szent M ihály ú tján  baktat, vagy éppen megérkezik a  G are de 
l ’Est-re?) A dombormű m elletti 'táblácskáin a  következő szöveg: itt láko tt et
től eddig Ady Endre, a  nagy m agyar lírai költő (tehát nem  költő, egyszerűen), 
Párizs és a  francia k u ltú ra  ezívbéli csodálója. M ajd egy idézet: „Paris est 
planté dans mon coeur”, am i a  francia számára kb. enny it tesz: Párizs a szí
vembe férkőzött. Á llítta tta  (ha jól emlékszem): a F rancia—Magyar Irodalmi 
Társaság és a M agyar K ultu rális  Intézet. Ennyi. És ettő l az em bert csaknem 
m egüti a guta. Nem Is azért, m ert a  m agyar éveket csavaroghat Párizsban, 
míg m agyar vonatkozásra bukkan (aminek köszönhetően ünnepi borzongás 
tölti él lelkét, ha egy koszos, kurvás kis utcácska névtábláján  azt pillantja 
meg, hogy rue de Budapest), hiszen a  kezdeti idő hiú próbálkozásai u tán  ilyen 
vágyakat m ár nemigen táp lá l 'magában. De az m ár mégiscsak túlzás, hogy a 
m agyar kultúra csak úgy jelenhet meg Franciaországban, hogy a francia k u l
túra elsődlegességét (felsőbbrendűségét?) többé kevésbé m anifeszt módon elis
meri, azt remélve, hogy ily m ódon m ajd valahogy elfogadtatok. Azaz eleve le 
mond arról, hogy befogadásra törekedjen. Hiszen azáltal, hogy Adyból egye
dül az hangsúlyoztatiik, hogy m ennyire szeretett m indent, ami francia, önérté- 
ke szükségképpen élhanyagoLtatik. így tehát Ady — és általa a m agyar kul
túra — csupán a francia kultúrához való viszonyában je len ik  meg, s behódolá- 
sa következtében szükségképpen könnyebbnek találtatok, alacsonyabb rendű
nek minősül, — legalábbis a francia szám ára. És az külön dühítő, hogy a Ma
gyar K ulturális Intézet, azaz a  m agyar ku ltúra hivatalos párizsi képviselője 
megerősíti a  francia k u ltú ra  felsőbbrendűségének m ítoszát. Hiszen Ady ilyetén 
jellemzése legalább annyira abszurd, m intha Eszterházán az állna az em léktáb
lán, hogy ettől eddig itt élt Joseph Haydn, a nagy osztrák lírai zeneszerző, a 
m agyar ku ltú ra  szívbéli csodálója.

Milos Form an—Peter S haeffer: Amadeus. Hatásos film, néhány nagy pil
lanattal. Végig izgalmas, élvezetes. Mégis, am ikor az em ber kijön a  moziból, 
rá kell döbbennie, hogy m egint rászedték.

A film keretéül Salieri gyónása szolgál, aki öregen, öngyilkossági k ísérle
te u tán  egy elm egyógyintézetben visszaemlékezik életére, elsősorban term észe
tesen M ozartra. Gyónásának lényege: Mozart maga volt az Isten, s ő, Salieri, a 
m egtestesült középszer, elpusztíto tta az Istent, m iután rá jö tt, hogy az nagyobb 
nála. Mindezt úgy sikerült m egoldania, hogy a Mozart é letében felettes énként 
jelen lévő zord, autor.iter, középszerű atya álarcában m egjelenve halotti misét 
rendelt tőle (Requiem), tudva , hogy ennek kom ponálása közben úgyis meg
hal (!) az isteni ifjú. És lön!

A filmnek az a legfőbb baja, hogy a pontos, hiteles, összetett em berábrá
zolás helyett ezt a logikátlan vülgárfreudista konstrukciót bontja ki hossza-
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san, szájbarágósán. Vulgárfreudista, igen, m ert anélkül, hogy e rre  az apa—fiú 
kapcsolatra bármiféle mélyebb utalás történne a filmben, az alkotók magától 
értetődőnek tekintik, hogy Wolfie-nak (!) előrehaladott Oedipus-komplexusai 
vannak. A baj csak az, hogy ezen az általánosságon kívül erről a sajátos 
komplexusról nem tudunk meg semmit, m iután egyediségében nem ábrázol- 
tati'k. így pedig a mondandó közhelyszerűvé, semmitmondóvá válik. Egyéb
ként mindaddig, amíg ez a viszony csupán a sejtetés szintjén mozog —- a film 
nagyon izgalmas. Amikor például Leopold, a zord atya először jelenik meg 
Wolfie-ék szakadt bécsi lakásában, s mi is Wolfie szemével látunk, kitűnő, 
ahogy hirtelen megszólal az II Com mandatore zenekari kopogtatása a Don 
Giovanni végéről. Itt ugyanis még csak sejtetésröl van szó egy frappáns, vilá
gos asszociáció segítségével. Rögtön be is ugrik a néhány másodperces jele
net a latt: a tya—felettes én—com m andatore—Don Giovanni—bűn—halál—Mo
zart. Ennyi tökéletesen elég is lenne. (Az persze más kérdés, hogy milyen jo
gon látunk és hallunk Mozart szemével, illetve fülével. De erről később!) Csak 
éppen Milosék nem érik be ennyivel: nemcsak hogy hosszasan eljátszatják 
Leopolddal a középszerű, autoriter atyát, és szenvedtetik ezért szegény Wol- 
fie-t, mindezt még szépen meg is fogalm aztatják a gyónó Salierivel. De ez 
még mindig nem elég számukra, hiszen a film utolsó huszonöt perce abból áll, 
hogy Salieri el is játssza mindazt, am it már régen tudunk  és halálra ununk. 
És ez m ár enyhén szólva túlzás. Lehet persze —■ és ezt Milosék nyilván jobban 
tudják —, hogy az amerikai néző nemcsak műveletlen és nem ismeri a Don 
Giovannit (amit természetesen nem lehet elkívánni tőle), hanem  egészen egy
szerűen debil is, és csak azt képes megemészteni, am it már többszörösen meg- 
csócsáltak előtte.

Ugyanakkor a film logikátlan is — mégpedig többszörösen. M ert bár k itű 
nően hangzik, hogy a középszer el akarja  pusztítani az Istent — csak nem 
igaz. Hiszen a középszer az isteni előtt m ár behódol. Éppen azért középszer. 
A középszer legföljebb a kiem elkedőt akarja elpusztítani, mely az istenitől 
messze van. Ha valaki már az Istennel szegül szembe, akkor m ár messze a 
középszer fölött áll, valahol a kiemelkedően nagyszerű és a zseniális tá jé
kán.

A film másik logikai hibája dram aturgiai jellegű. Hiszen ha egyszer Salie
ri a narrátor, akkor dram aturgiailag megengedhetetlen, hogy Mozart szemé
vel lássunk, fülével halljunk. Ha ugyanis az alkotók Mozart bennsőjét is meg 
akarják ism ertetni a nézőkkel, ha tetszik, ha nem, egyes szám harm adik sze- 
mélyű narrációt kell alkalmazniuk. Annál is inkább, m ert e célra a kam era k i
válóan alkalmas. De ha Milosék vállalnák ezt az alapállást, akkor nem eléged
hetnének meg egy rosszindulatú szemléltető tendenciózusan torz íto tt és leegy
szerűsített emberábrázolásával, hanem differenciáltabban kellene bem utatniuk 
hősünket. Így azonban a két nézőpont m enthetetlenül összemosódik, és Mozart 
karikatúra-figurává válik, áki nem csinál mást, m inthogy idétlen, heréit han
gon vihog, iszik, nőzik, viháncöl, m arháskodik, biliárdgolyókat lökdösve kom
p o n á l !). Természetesen szó sincs arról, hogy mindezt ne tegye! Csak éppen 
ezen kívül jó lenne még mást is m egtudni róla. (önm egtartóztató  módon le 
kéne mondani viszont az olyan hatásos poénokról, hogy Mozart ap ját m eglát
ván a Don Giovannit hallja, vagy hogy rikácsoló anyósa az éj királynőjévé vá
lik.) Az ilyen összemosások és Mozart figurájának fölületes ábrázolása követ
kezteben a film végső soron silány ideológiát hordoz. Azáltal ugyanis, hogy ki
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s éri etet sem tesz a m ozarti zsenialitás összetevőinek ábrázolására, akarva-aka- 
ra tlanu l azt sugallja, hogy m inden hétköznapi kisszerűségünik lellenére mi is 
részesülhetünk abban a m isztikus és csodaszerű isteni kegyelemben, hogy egy 
napon zseniális m űvészekké válunk. Csak liríknék, piásnak, csajozónak, idét
lennek kell lennünk. A itöbbi m ajd  jön magától. S ha mégsem, akkor legalább 
kellemesen töltö ttük el az időt.

Ma járási választások vannak Franciaországban. M últ vasárnap volt az 
első forduló, ma van a  m ásodik. Az összes újság ezzel volt tele az egész héten, 
és nyilván ezzel lesz te le  a jövő héten is. ím e egy példa: a mai Le M onde-ban 
nem  kisebb személyiség, m in t M arguerite Duras is megszólal egy rövidke vita
ira t erejéig. Ilyeneket ír:

„Éppen most láttam  M itte rrand-t és Chiracot a  tévében. A különbség k iá l
tó volt közöttük. M itterrand  Moszkvában ám'brafinomsággail, pontosan, világo
san, kiélezetten az egész világról beszélt. Chirac, m int egy öreg cserkész, régi 
nyelvhasználattál m élyen sem m itm ondó volt, és M itterrand-ról meg Le Pen- 
ről beszélt. Hogy m it?  Nem tudom ! (így!) De jó, ha a franciák tudják, kitől és 
mitől lesznek m egfosztva, ha nem  a baloldalt tám ogatják, hanem a jobbot. Ha 
így folytatják, először -is tő lünk , az igazán és m élyen intelligens értelm iségiek
től lesznék megfosztva, az tán  a drám aíróktól, a költőktől, a regényíróktól, a 
filozófusoktól, az igazi hívőktől, a keresztényéktől, a zsidóktól. Egy társadalom  
zsidók nélkül! — hallják? A rabok, feketék — igen, m ondjuk ki a szót: nem 
zetköziség nélkül.” (Itt következik vagy tizenöt náció fölsorolása a lengyelek
től a  brazilokig.) Majd a  vége: „ . . . egy vidéki társadalom m á válik m ajd F ran
ciaország, am ely sohasem tek in t a  külföld felé, am ely ül a saját ajtaja-előtt, és 
várja  halált.” Az irom ány címe -egyébként: A jobboldal a halál.

Vajon m it lehet ennyi demagógia, batásv-adászát és szellemi slamposság 
láttán  -mondani? Vajon hogy vehet valaki részt a  politikai játszm ákban ilyen 
’ai'kus módon? Főleg, hogy a szakm ája szerint író, m égpedig igen népszerű író 
az istenadta? Vajon hogyan h a t mindez? Vajon m-it gondol, m it m ond a fran
cia olvasó, -amikor leteszi az újságot? M ert igen valószínű, hogy az ilyen 
rövidke írások hatnak  a -legjobban. Hiszen ha a nagy írónő azt mondja, hogy 
M itterrand milyen okos, C hirac meg milyen hü-lye, ak k o r nagy a valószínűsé
ge, hogy a nem -kifejezetten jobboldali Olvasó hinni fog neki, hiszen ő sem 
hallgatja meg soha figyelm esen, m iről is beszélnek -azok a  politikusok valójá
ban. M indenesetre szörnyen lehangoló, hogy Franciaországban egy reprezen
táns értelmiségi így politizálhat -a legszélesebb nyilvánosság előtt. Továbbá 
szörnyen tanulságos, ahogyan a nemzetköziség divatos (értelmiségi) ideológiá
ja m egjelenik az írásában. Hiszen tény, hogy m indig is volt Franciaországban 
egy olyan szűk avantgárd  értelm iségi -elit, amely — bizonyára nem függetle
nül a társadalom ban betö ltö tt m arginális helyzetétől, ami lehetővé te tte  szá
m ára, hogy ha akarja , k ívü l van, ha akarja, belül — képes volt integrálni 
egyes idegen szárm azású avantgárd  elitértelm iségi szem élyeket, és ezt az eset
leges ak tust az önmaga á lta l reprezentálni vélt francia máció általános karak- 
terjegyévé univerzalizálta. Nem is minden eredm ény nélkül, hiszen a gondo
la t átszivárgott a  liberális államideológiába i-s, am it egyébként annál is köny- 
nyebben m egtehetett, m ert a francia gazdaságnak egészen a  hetvenes évek 
derekáig szüksége volt az olcsó, tömeges, azaz idegen m unkaerőre. (Az per
sze m ár más kérdés, hogy ezek a „nyito tt”, befogadásra kész elitértelm iségiek
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vajon találkoztak-e a bevándorló fekete, arab, dél-am erikai és távol-kele ti 
m unkásokkal 'is.) Az idegenek beszivárgása azonban — a  kultúrák  és é letv ite
lek elkerülhetetlen összeütközésén túl — a m unkanélküliség megjelenésével 
egyre kellm etlenebbé vált a francia társadalom  alsóbb rétegeiben elhelyezke
dő 8 Im m ár önm agukat alulról is fenyegetve érző csoportokban. Többek kö
zött ezért is szükségszerű egy Le Pen féle figura fokozódó népszerűsége. N em 
csak azért, m ert őt követve most m ár m anifeszt módon lehet az idegenek el
len fordulni, hanem azért is, m ert a fölgerjedő rasszizmus látens értelm iség
ei lenességként is funkcionálhat az ál-sóbb társadalm i csoportokban. És az ilyen 
irományok u tán  nem  is teljesen alaptalanul.

Véget értek  hát a járási választások. A lényeg: a  baloldal ism ét elveszí
te tt vagy :tíz m egyét, és a kilencvenből hetvennyolc im m ár jobboldali vezeté
sű. A televízió term észetesen egész este ezzel foglalkozik. Nem is ákárhogyan!

81-ben M itterrand-ék teljesen átszervezték az állam i televíziókat, és a 
kulcspozíciókba szocialistákat tették. így hát nem olyan meglepő, ha a kom 
m entátor azon lelkesedik : m ilyen nagy dolog, hogy a baloldal nem tizenöt, h a 
nem csak tíz  m egyét vesztett el! Lám, túlzott volt a  jobboldal lelkesedése az 
első forduló után , hiszen lelassult a baloldal népszerűtlenségének növekedé
se (!), ami hosszú távon arra  utal, hogy a  franciák  lassan belátják, hogy a 'Szo
cialista politika jó úton jár. És különben is: az összes szocialista m inisztert, 
ak i jelölt volt, ú jraválasztották, am i a napnál is fényesebben bizonyítja, hogy 
a franciák bíznak a  szocialistákban. Majd az ú jraválasztottak  fényképei kö
vetkeznek egyszer, kétszer, háromszor, úgy hogy ha a  kedves néző nem igen fi
gyel oda, ak ár még azt is hiheti, hogy fényes szocialista győzelem született.

Aztán jönnek maguk a  profik : a politikusok. V alam ennyi p árt legalább fő
titkárhelyettesi szinten képviselteti m agát az egy M archais kivételével (üresen 
m aradt székét m egtekinthetjük a  stúdióban), aki Le Pennel nem hajlandó egy 
asztalhoz leülni. Meg is m agyarázza a kom m unista p á r t szókházából egyenes
ben, hogy ő fasisztával nem ül le közösen, m ajd szidja a szocialista választókat, 
hogy jó részük — szocialista jelölt híján — a második fordulóban nem  sza
vazott a kom m unistákra, szemben a  kom m unista választókkal, ak ik  bezzeg 
ilyen esetben a szocialistákra szavaztak. Morog. Szemmel láthatóan  m eg van 
sértve, m int mindig.

Majd beindul az em elkedett stúdióvita. A szocialisták képviselője el
mondja ugyanazt, am it néhány  perccel korábban a tévékom m entátor, m ajd 
minden erejével igyekszik összemosni a  parlam enti jobboldalt Le Fenékkel. A 
jobboldal ezt k ikéri m agának, és azzal vág vissza, hogy a szocialisták pedig 
Lengyelország és Afganisztán kérdésében a  Szovjetunióval egyetértő kom m u
nistákkal paktá'ltak le, am it aztán  éppen a kom m unisták rúgtak föl. Lám, 
lám, M archais m ost is az ő választóikat és ezzel őket szidta. Sebaj, vág vissza 
0 szocialista, a francia 'szocialisták akkor is inkább a  kom m unista francia 
munkással vállalnak szövetséget, m in t Le Fenékkel. Ezt hallva Le Pen k iabál
ni kezd: k ikéri magának, hogy vele ne akarjanak  egy asztalhoz leülni, m eg 
m indenféle fasisztának nevezzék! Hát nem  a  dem okrácia szabályait b e ta rtv a  
lett ő a pártvezér? Hát nem harm inc éve pálam enti képviselő?! Hát nem  azért 
szavaznák rá juk , m ert a  Nemzeti Front képviseli a franciák egyre nagyobb h á
nyadának az érdekeit és Véleményét?! Igenis, Franciaország a franciáké! 
Igenis, első a család, meg a biztonság! Igenis, jelképes, hogy M arseille-ben az
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ő j öl öltjük győzött! Igenis, igaz, hogy a  jobboldal nélkülük nem  lenne több
ségben. A szocialista Ihízi'k, az RPR-es izzad, a zöldeket képviselő fiatalem ber 
(aki végig szinte szóhoz sem jut) jóízűen röhög, Le Pen pedig dühöng, -krákog, 
hadonászik, szem eit fo rga tja : olyan, m in t egy idegbeteg, vöröslő víziló. Az 
RPR-es k ikéri m agának, hogy a parlam enti jobboldal csak a Nemzeti F ronttal 
lenne többségben. Az egész csak azért hangozhat így el, ment a szocialisták 
mindenféle választási m anipulációra készülnek, így akarván javítani siralm as 
helyzetükön, ahe lye tt, hogy belátnák : a  franciák  nem  bíznak bennük, befelleg
zett számúikra. Vegyék végre m ár észre, hogy csupán a  franciák negyede áll 
mellettük! És m ondják meg, m it akarnak  a választási törvényen változtatni! 
Ez a  lényeges kérdés! Nem ez a lényeges kérdés, válaszolja a  szocialista, ha
nem az, hogy Franciaország éppen most kezd végre kilábalni a válságból, még
pedig éppen a  szoéiaTista gazdaságpolitikának köszönhetően. A másik lénye
ges kérdés pedig az, hogy Le Pen egyik jelö ltje  valahol azt m ondta: lejárt 
már a szabadság, testvériség, egyenlőség jelszava, és helyébe most m ár a 
család, a biztonság és a franoiálk elsőbbségének jelszava kell hogy lépjen! 
Erről mit gondolnak az urak?! Elegünk volt m ár abból, hogy folyton csak Le 
Penről beszélünk, k iá ltja  az RPR-es. Elég volt! Rólunk beszéljünk! Mi v a 
gyunk többségben! M ögöttünk áll a franciák többsége! És különben is, vá
laszoljon /a kérdésem re: hogyan ak a rják  m egreform álni a választási tör
vényt?! M iért válaszoljak, am ikor az én kérdésem re sem válaszoltak, mondja 
a szocialista. És így tovább és így tovább . . .

Fantasztikus, ahogy ezek a hivatalos politikusak kiabálnák, metlébeszél- 
nek, izzadnak, tú lálta lánosítanak, fújják a saját, előre kidolgozott szólamai
kat, és jelképekről m eg hosszú távú tendenciákról beszélnek! Fantasztikus 
a csúsztatások és relativizálási technikák  bőséges arzenálja! Fantasztikus, 
ahogy gesztikulálnak, hahotáznak, szem üket forgatják, eltökélt re tten th e te t
lenséggel néznék a kam erákba, ördögien kacagnak, sajnálkoznak egymáson, 
majd félreérthetetlenül a nézőre kacsintanak : hát te is látod, hogy ezek mi
lyen hülyék?! Elnézve őket, meggyőződésemmé vált, hogy megválasztásuk 
majd népszerűségük csaknem felerészt az ilyen másodlagos, külsődleges és 
m etakom m unikációs tényezőktől függ. És most önkéntelenül eszembe ju t az 
is, am it ideutaztam kor m ondott nekem  a fiatalem ber a vonaton, hogy Gis
card Bokassza gyém ántjaiba bukott bele. A fene tudja, lehet, hogy van ben
ne valami! Hiszen ebben a politikai szerkezetben az állampolgárok kétségkí
vül rendelkeznek azzal a  lehetőséggel, hogy az általuk megfelelőbbnek ta r
to tt politikusokat helyezzék el a dom ináns politikai pozíciókba. Csak éppen 
az a bökkenő, hogy a  választópolgár nem rendelkezik azokkal a politikai is
meretekkel, am elyeknek segítségével m egítélhetné a politikusok szakkompe
tenciáját, arró l nem  is beszélve, akiről csupán egy átm oralizált és külsődleges 
image-dzsel rendelkezik. S noha az adott politikus politikai szakismeretei 
és szakszerűsége szempontjából -tökéletesen indifferens, hogy gyém ántot fo
gad el egy em berevőtől, mégsem m ondhat le arról, hogy a keresztény er
kölcs szabályait önm agára nézve is (legalább látszólag) kötelezőnek tartsa  — 
legitimációs eszközként. Hiszen szakkom petenciája végül is re jtve m arad, így 
kénytelen azzal a norm arendszerrel elfogadtatnia magát, amely (látszólag 
vagy legalábbis többé-kevésbé) funkcionál az őt megválasztani és pozícióját 
fönntartani képes társadalm i közegben. A nnál is inkább, mivel az erkölcsi 
normák Jönlről és a m últból jönnek : többé-kevésbé re jte tten  egyrészt m a
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gukban hordozzák az isteni eredetű karizm ájukat, másrészt pedig a nemzeti 
tradíciók érzékileg ingerlő mélységeiből érkeznék. Ezért az ügyes, technikás 
politikus nemcsak a nacionalista legitimációra használhatja föl átm oralizált 
image-ét, hanem  az erkölcsi kategóriák homályos isteni karizm áját átosúsztat- 
hatja önm agára, és ezáltal elérheti, hogy személye legalábbis főszentként je
lenjen meg a hívő laikusok tudatában. És erre  igen jó esiélye van, hiszen 
a hétköznapi tudat nézőpontjából isten és a politikus egyaránt kívül és fölül 
helyezkedik el.

Meg kellene hosszabbítanom a francia vízumomat. Erre form álisan csak 
úgy van lehetőségem, ha hazautazom Budapestre, és az ottani francia követ
ségen intézkedem. Szó, ami szó, erre nincs se kedvem, se pénzem. így hát 
nincs más lehetőségem: itteni hivatalos francia ismerőseim segítségét kell 
kérnem. S hogy ők hogyan viselkednek? Igen tanulságosan.

Amikor először m eghallják, hogy egy francia vízum hosszabbítása csak 
így lehetséges, fölháborodobtan szidják a francia bürokráciát, majd a telefon
hoz nyúlnak, és rögtön hívják minisztériumi és egyéb magas beosztású is
merőseiket. Amikor ismerőseik nincsenek a helyükön, egy kicsit megcsappan 
lendületük. Majd m iután sikerül velük beszélni és így megtudni, hogy még
sem teljesen légből kapott, am it mondtam, és hogy a dolog elintézése még
sem olyan egyszerű, ahogy az első pillanatban gondolták, érezhetően'kezdek 
terhessé válni számukra. És m ikor legközelebb találkozunk (az általuk meg
adott időpontban), akkor m ár egyértelműen kelletlenek, és közük velem, hogy 
„pesszimisták” az ügy kim enetelét illetőleg.

Mi lehet e viselkedésnek az oka?
Addig a pontig ugyanis, amíg bármelyikük a maga józan eszére és min

dennapi szabadságeszményére támaszkodva segíteni próbál (és őszinte szán
dékához kétség nem fér), az alapérdekek és álapértékek azonosak közötte és 
a vele szemben álló idegen között. Abban a pillanatban azonban, am ikor 
számára egyértelm űen kiderül, hogy saját laikus szabadságeszménye nem 
egyezik a hazájában form álisan intézményesült szabadságeszménnyel, a vi
szony megváltozik közötte és a segítséget kérő között; mert — akarja, nem 
akarja — úgy van „beprogramozva”, hogy a saját társadalm i közegében in
tézményesült, legitim értékek szerint cselekedjék, akár azon az áron is, hogy 
föladja laikus szabadságeszményét.

Talán a szabadságeszmény fogalmát kicsit a hajánál fogva rángattam  itt 
elő. De azért az tény, hogy ebben a társadalom ban kiem elkedő jelentőséggel 
és cselekvésmotiváló erővel bír a „szabadság” értéke. Miképpen az is tény, 
hogy az elm últ jó kétszáz év francia történelmében is óriási jelentősége volt, 
akár a legkülönbözőbb társadalm i csoportok cselekedeteinek vezérlőjeként, 
akár a cselekedetek igazolójaként. így talán ez az az érték, amellyel legin
kább visszaéltek, és visszaélnek ma is. Franciaországban ez az alapérték a 
mindennapi életstratégiákat meghatározva a legkülönbözőbb jelentésekkel 
bírhat, s a széttöredezett, szétszakadozott m indennapi életvilágokban többé- 
kevésbé reflektálatlanul, definiálatlanul, nem tudatosito ttan  lehet jelen. En
nek kösznöhető, hogy az ideológiai alkímiák szakemberei oly bőségesen él
hetnek és élhetnek vissza vele. A kommunistáktól a szélsőjobbig, az arab be
vándorlótól az arisztokratáig bárki által bármilyen diskurzusban bevethető 
anélkül, hogy használója a legbátortalanabb kísérletet is tenné jelentésének
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körülhatárolására. A szabadság bűvös fogalmának hatása Franciaországban 
valam i olyasmihez hasonlatos, am it a m agyar populáció egy nem  elhanya
golható  hányada m ondjuk akkor érez, am ikor az ötödik korsó sö r u tán  a 
„F rad i szív” kerül szóba. A jó francia, akárcsak a jó Fradi-drukiker, tudja, 
anéllkül, hogy ezt pontosan képes lenne megfogalmazni, hogy i t t  valami 
nagyon fontos és jó dologról van szó, ami őt mélyen, egész életére szólóan 
m eghatározza.

V asárnap délelőtt bekapcsolja az em ber a rádiót, keresgél, aztán, szokás 
szerint, a F ranoe-M usique-en kö t ki, ahol egy hetvenhét részből álló sorozat 
sokadik adását hallgathatja  m eg G ustav M ahlerről, ezúttal éppen a századfor
duló u tán i első éveiről. K orrekt, népszerűsítő, érdekes műsor, sók zenével, 
é letrajzi adatokkal, pletykákkal, intim  anekdotákkal, szakszerű zenemagya
rázatokkal, társadalm i háttérrajzzal, ferencjóskákkal, hercegnőkkel és a ze
neszerző elleni antiszem ita kam pányok részletes leírásával. Mindez fő műsor
időben, k é t órán keresztül, tíztől délig. És m iu tán  az ember k inyú jtózta tta  
összes tagját, valam int jóleső érzéssel m egállapította, hogy nem  esik az eső, 
nem  fúj a szél, az ég derült, tavaszi kedvet ölt, és kedvesével vasárnapi sétá
ra indul, azt is megengedve m agának, hogy esernyőjét otthon hagyja (vesz
tére!). Ú tja pedig hová m áshová vezetne, m int a ku ltú ra valam elyik felleg
várába. Választása esetleges, hiszen annyi m indent nem láto tt, nem  hallott, 
annyi felé nem  já r t  még ebben a  városban, hogy végül is a  hirtelen eső hajt
ja  be a Modern M űvészeték M úzeumába, ahol a  több száz fős kígyózó sor 
végére áll, azt sem tudva még, m iben lesz m ajd odabent része. Töpreng, 
töpreng, hogy vajon m ire gyűlik  ily lelkesen a tömeg, s am ikor végre meg
tu d ja , leesik az álla: a  franciák ugyanis nem  m ásért, hanem  azért várakoz
nak ily türelm esen, hogy Végre bejuthassanak a Gustav M ahler és kora cí
m ű kiállításra.

Hopplá !
A kiállítás gyakorlatilag teljesen  érdektelen, nélkülöz m inden eredetisé

get, szellemességet, egyéni megközelítésmódot, kiállításrendezési újdonságot. 
Fénykép fénykép hátán : a szülők, a szülői ház, a gyermek, az ifjú, az érett 
férfi, az idős m ester, a még idősebb mester, levelek, partitúra-részletek , bécsi 
képek, budapesti képek, prágai képék, lipcsei képek, díszlettervek, Mahler- 
szobrofc kicsiben és nagyban, m árványban és bronzban. Majd egy kisterem 
ben negyedórás vetítettképes előadás a m esterről és életéről. A m ondani
való lényege: '.kora nem  é rte tte  m eg a zsenit, állandó antiszem ita tám adások 
középponjtában állt. Hiába keresztelkedett ki, és hiába foglalhatta el ideig- 
óráig a  bécsi Opera igazgatói posztját, innen is elűzték (akárcsak korábban 
az antiszem ita-nacionalista gőzből k i se látó, konzervatív, értetlen  Budapest
ről), él, Am erikába. Szegényt felesége is megcsalta Gropiussal, így hát ikilenc- 
száztizenegyben, a  m onarchia bukásának előestéjén szomorúan távozik ebből 
az é rte tlen  és igazaságtalan földi világból. Ezek után  föl lehet tenni a kér
dést: vajon m iért kell m a M ahler Párizsban? És rögtön meg is lehet forgatni 
egy kicsit: vajon m iért csák ma kell? Vajon m iért csak m a kell, amikor 
A ngliában és Németországban, de még K elet-Európábán is néhány évvel ez
elő tt tetőzött a M ahler-hullám ? Amikor Londonban a  nyolcvanas évek 
fordulóján játszották  a Royal A lbert Hall-ban meg a Queen Elisabeth Hall
ban a reprezentatív  M ahler-ciklusokat. És am ikor a m agyar színházi új hul-
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lám  vezető képviselői, Ascher és Ács János is úgy érezték, hogy Ödön von 
Horváthhoz és W eedenkindhez egyaránt a  legmegf el élőbb M ahler zenéje.

Nehéz kérdésék, félek, hogy nem is igen tudok válaszolni rá juk . M ert 
m ondjam ta lán  azt, hogy Franciaországban elm últ a nyolcvanegyes boldog 
egymásba borulások kora? Hogy a baloldal sikere és lendülete k ifu lladn i lá t
szik, az egykori ígéretek beváltatlanok m aradnak, az élénk színek 'lassan fa
kulni kezdenek? Hogy a sikkbe melankólia vegyül? Vagy hogy a  hatvannyol
cas generáció alternatíváinak kifulladása, a hajdani forradalm árok sp leenes 
integrálódása, az öreg polgári világ önemésztő, borzongó kiú tta lansága, ernan- 
cipálódásöktól és szexuális forradalmaiktól megcsömörlött, új szorongásoktól 
m ind terhesebb életérzése egy M ahlerért k iált? Mondjam, hogy M ahler kell 
ide? Esetleg Bruckner és Rahmanyinov? A szimfóniává fölfújt dalok orm ót- 
lansága? Az óriássá növesztett lapulevelek idill je békákkal? A form a vége'1

Vagy inkább azt hangsúlyozzam, hogy a  franciák hirtelen m egijedtek? 
Megijedték, hogy a valahai nemzeti dicsőség oszladozni látszik az alkonyfény
ben? Hogy egyszer csak visszavonhatatlanul lem aradnák? És hogy ennek el
lensúlyozásaképpen kénytelenségből nyito ttabbakká válnak, és jobban oda
figyelnek, mi történik a  referencia-kultúrákban? Vegyem észre, hogy a  jobb
oldal így tám ad : nézzük csak a gazdasági m utatóinkat az öt nyugati nagyha
talomhoz viszonyítva, és döbbenjünk végre rá, hogy m indenben az utolsó 
helyen állunk? Hogy Chirac, az ellenzéki polgárm ester így szirénázik: nem 
kell nekünk párizsi világkiállítás, hiszen nincs rá  pénzünk? Hogy a  b u lv á r
sajtó elégedetten csámcsog, m ert — a  többi vezető hatalom hoz képest — a 
francia gyerekek állítólag alig tudnak  olvasni és számolni? Hogy a K ulturális 
M inisztérium illetékese kesereg, m ert a  művészeti oktatásban még a kelet- 
európai országok mögött is él vannak m aradva (aminél szörnyűbbet itt nem 
igen m ondhatna)? Vagy azt ragadjam  ki, hogy a francia freudista így v ita t
kozik a televízióban: el vagyunk m aradva, hiszen nem ism erjük a legújabb 
tudom ányos eredm ényeket. Mire v itapartnere, egy elmebeteg-szákorvos azt 
válaszolja neki, hogy éppen azért vagyunk ölmaradva, m ert még most is 
a  freudizm ust erőltetjük, ahelyett, hogy a biológiai orvoslást fejlesztenénk. 
Vagy hogy a francia televízió szombat éjszaka fél kettőtől hajnali négyig 
egyenes adásban közvetíti a Tsukuba-technikai világkiállítás m egnyitóját, 
hogy a franciák m egtudják, hol is van a  világ közepe? Vagy hogy T urner 
Grand Palais-ban kiállíto tt ködös angol tá ja inak  m egtekintéséért a fölzárkóz
ni 'kívánó párizsi polgár sok százezredmagával képes órákat sorban állni a 
tűző napon és a zuhogó esőben? Vagy hogy éppen most fo rd ítják  le  végre 
Musilt, és a  Tulajdonságok nélküli em ber a  m értékadó és m indentudó Latin 
negyedbéli hum ánelit kávéházi csemegéjévé válik?

Kell-e valójában M ahler Párizsnak? És ha kell is, vajon ezért kell?  És 
vajon mivél m agyarázható, hogy származása itt olyannyira hangsúlyozottá 
válik, hogy egyenesen ő lesz a szegény zsidó m egtestesítője? (Zsidósága, be
vallom, bennem  K elet-Európábán soha nem  tudatosult.) Anélkül, hogy a la
posabban ism erném  a kérdés társadalom történetét, úgy gondolom, nem  téve
dek nagyot, ha azt mondom, hogy a második világháborút megelőző antisze
m ita hullám  idején a francia zsidó jóval kevésbé vált a társadalm i harag 
céltáblájává, m int mondjuk Németországban vagy Kelet-Európábán, hiszen a 
nemzeti iden titást m ár kevésbé veszélyeztethette az  idegen, kozmopolita vál
lalkozó réteg. Megjegyzendő, hogy a francia nem zetté válást részben éppen
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az te tte  lehetővé, hogy a  központi hatalom  hői könyörtelen erőszakkal, hol — 
és ez volt a ritkább — term észetes asszimilációval képes volt az idegen ele
meket beolvasztani a társadalom  testébe. Nálunk, m agyaroknak ez a beépí
tés vagy nem sikerü lt — románok, horvátok, szlávok —, vagy ha sikerült — 
jászok, kunok, szláv telepesek —, a  későbbi korszakok népességveszteségei 
a profitot deficitté változtatták . És noha a m agyar populáció nem kevésbé 
vegyes, m int a francia — sőt! —, a nemzeti függetlenség hiánya, a kisebb 
méretek, a földrajzilag betö ltö tt perifériális pozíció, valam int az a tény, hogy 
a racionális gazdálkodótevékenység k u ltú rá ja  ‘nagyrészt idegen volt, és az 
is m aradt, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a  m agyar nacionalizmus a  be
kebelező franaia nacionalizm ussal szemben kirekesztővé  váljon.

A franoia zsidó, ak i a  társadalm i mozgások fő irányában haladt, és sok 
bevándorló között példaszerűen asszimilálódott, kellem es idegenné vált. Ugyan
akkor természetesen bizonyos m értékig azért idegen maradt. Ezért a szegény 
zsidó iránti pozitív a ttitű d  m a legalábbis két dolgot jelent: egyrészt azt su
gallja — és ez a kevésbé látens jelentése —, hogy nem szép dolog az idege
nek  ellen fordulni -— am ivel megerősíti az t a  mítoszt, am it a francia domi
náns helyzetű csoportok oly szívesen terjesztenek magukról (és amiről Du
ras kapcsán m ár szó volt). Másrészt azonban (látensen bár és finoman, de azt 
is jelenti ez) az idegen m űvész iránti szolidaritás, hogy az alsó csoportokba 
integrálódó idegenek, a z  a rab  dk, a latin-am erikaiak, a feketék m ár kevésbé 
kellemesek. Természetesen nem  azt akarom  m ondani, hogy a domináns tá r 
sadalmi csoportok n y íltan  a bevándorlók ellen foglalnának állást, ebben az 
esetben (hiszen ha ez t akarnák  tenni, m egvannak a fórumaik), csupán annyit, 
hogy m ellettük nem foglalnák állást.

De álljon meg a m enet! Hiszen én itt holmi ,,domináns társadalm i cso
portokról” beszélők, ahelyett, hogy egyértelm űvé tenném : most nem elsősor
ban a francia nagy- és középpolgárságról van szó (noha arról is), hanem a 
domináns politikai csoportról. Ez a jelenség ugyanis 1985 Franciaországának 
belpolitikai erőterében is értelmezhető. Hiszen nem kell túlontúl elmélyülten 
odafigyelnünk, hogy m egállapíthassuk : a rádióm űsor és a kiállítás végül is 
csak egy konkrét korm ány meghatározott szellemű kultúrpolitikájának a ré
sze lehet. Isten m ents persze, hogy a ku lturális korm ányzat és egy rádióm ű
sor meg egy kiállítás szelleme közötti d irekt kapcsolatra gondolják, de vak 
lennék, ha azt állítanám , hogy az utóbbi hetek antirasszista kam pánya és 
M ahler „elzsidósításának" m érték é  között nincs semmi kapcsolat. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy a propagandisztikus célzatú antirasszista akciók és a — 
mesterségesen erős m egvilágításba helyezett — antiszemitizmus elleni állás- 
foglalások egy tőről fakadnak, s feltehetően az is. hogy az utóbbi hetekben 
a tömegkommunikáció k itü n te te tt figyelemmel tájékoztat a bevándorlók el
len elkövetett atrocitásokról, mjg korábban szemlesütve hallgatott. Mindeb
ben csak az a szomorú, hogy ez az átm oralizált ideológiai kam pány a leg
szebb liberális-republikánus hagyományok dicsfényétől övezve csupán arra  
szolgál a szocialisták politikájában, hogy a szélsőjobboldali ellenzék többé-ke- 
vésbé manifeszt rasszizm usát ellensúlyozza. M ert arról sajnos szó sincs, hogy 
az uralom ért folytatott stratégiai harc során a jobboldal megosztása érde
kében legközelebb ne tennének olyan, a m ostanival ellentétes lépéseket, m e
lyek nem a parlam enti középjobbnak, hanem kifejezetten a Le Pen-féle szél
sőjobbnak kedveznek.
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— Komisz nép ez a francia, ki nem állhat ja az idegeneket — m ondja 
mosolyogva Madame M. tágas, kilencedük emeleti irodájában. — Kifejezetten 
rasszisták a  franciák, bizonyos mentákig én m agam  is — folytatja. A rassziz
must ő azokból a közép- és felső polgári körökből 'hozta magával, ahonnan 
származik, együtt bizonyos antiszemitizmussal is. (Ö mondja magától, anél
kül, hogy a legcsekélyebb utalást is tenném az antiszemitizmusra.)

— Azokban a körökben is, melyekben ön mozog? — kérdezem naivan. — 
Hiszen sdk zsidó kitűnően beilleszkedett a  Rotschildóktól Lustigeren át egé
szen Fa'biusig, akinek népszerűsége folyton növekszik, ha jól tudom. — Mo
solyog.

— Ez persze igaz — m ondja —, és az is igaz, hogy a felsőbb körökben 
nemigen lehet nyílt antiszemita m egnyilvánulásokat fölfedezni. De tudnia 
kell azt is, hogy máshol viszont annál inkább. Például éppen a m inap pa
naszkodott a fiam egyik zsidó osztálytársának az anyukája, hogy a tanítónő 
ki nem  állhatja a fiát, aki pedig okos, intelligens. Akkor kezdődött mindez, 
am ikor valamilyen zsidó ünnepen három gyerek nem ment iskolába. Azóta 
ez a három gyerek a  fekete bárány. De sorolhatnám  még tovább — m ondja 
sejtelmes mosollyal.

— No és akkor hogyan értelmezzük a nagy zsidó alkotók em lékére re n 
dezett kiállításokat? — kérdezem. Tavaly a  nagy K afka-csinnadratta, idén a 
Mahler, s valamennyiüknél ta lán  az válik a leghangsúlyosabb tényezővé, hogy 
zsidók. Jó, Kafkánál ez érthető, de Mahler esetében itt kellett megtudnom , 
mégpedig többszörösen is, hogy milyen szegény zsidó ő. Ezt hogyan értelm ez
zük akkor? Ez nem valamiféle értelmiségi filoszemitizmus m egnyilvánulása? 
— Egy darabig hallgat, majd ktböki:

— Hát, a filoszemitizmus legalább annyira rossz, mint az antiszem itiz
mus. — Majd hozzáteszi, m integy lezárva a tém át: — Higgye öl, gonosz nép 
ez a francia.

Ezután nem szól többet, nincs kedve gondolkodni. Aktái között lapoz
gat.

M indenesetre tanulságos k is társalgás volt (noha gőzöm sincs, m iért 
kezdett el éppen erről beszélni. Talán tud ta , hogy előző délután hasonlókon 
gondolkodtam?)! Azért is érdekes volt, m ert elég jól kiderült belőle az ő 
ellentmondásos a ttitűd je  a vele szemben ülő idegen iránt. S miközben az 
egészet nekem mondta, a kommunista országból érkezett értelmiséginek, 
mégis egyfajta skizoid többes szám harm adik személyben, azaz látszólag ve
lem közös platform ra helyezkedve beszélt a „franciák” bizonyos vonásairól. 
Néhány pillanat múlva azonban bevallotta(?), hogy „bizonyos rasszizmust 
ü is hozott magával”, tehát önmagára nézve is érvényesnek ta rto tta  a fran 
ciákról általában elmondott negatív jellemzést. így — akarva-akaratlanul — 
elárulta nekem, hogy vélem folytatott csevegése csupán az idegennel, a k í
vülállóval szembeni szerepjáték volt, melynek lényege végső soron saját 'ér
tek- és attitüdrendszere m egm ásíthatatlanságának, visszavonhatatlanságának 
a demonstrálása. S  közben nemcsak hogy az én megjegyzéseimre nem rea
gált, hanem önkritikusságának reá vonatkozó esetleges következm ényeit sem 
vette komolyan. Azaz: nemcsak a gondolkodás, hanem az esetleges cse lek vés  
helyett is beérte az öndemonstrációval. És ez az, mi igazán érdekessé te tte  
a dolgot.

Vajon miről lehet itt szó?
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Az 1880-as Jules Ferry-féle oktatási reform okat követően a francia is
kolába bevonul a  republikánus polgár racionális pozitivista szelleme. Ennek 
köszönhetően az elemi oktatástól kezdve az  egyetem ig a  tiszta ész válik  meg
határozóvá a képzés során. Ez az iskola individualizm usra szocializál, állam 
polgárokat és értelm iségieket képez, m ondván, hogy ,,az Intellektuális képessé
gek teszik az em bert, a  gyakorlatiak pedig a m unkást” ! A lapvető értéknek 
a  gondolkodás szabadságát tek inti, és ezáltal kettős ellenséggel próbál szem
befordulni (m int u tókor tanúsíthatjuk : elsöprő sikerrel!). A gondolkodás sza
badsága a  dogm áiikus-katekizm usos gondolkodást és széliemet képviselő egy
házi iskolák ellenében  jön  létre, míg a gondolkodás m int szellemi m unka  a 
fizika i m unka  és a  fizikai m unkára szocializáló szakiskola ellenében  fogal
mazódik meg.

Ezek a hata lm at hajdanán m ég csak részilegesen birtokló republikánus 
polgári csoportok m ára domináns társadalm i pozícióra tettek szert. Ennek 
következtében a „gondolkodás szabadságának” értéke a mai társadalm i kon
szenzus egyik alapértékévé vált, m égpedig úgy, hogy kiszorított elődje, a 
„dogm atikus gondolkodás” nem  ellenértéke többé. S míg annak idején a  fél- 
domináns pozíciójú republikánus csoportok szám ára a  gondolkodás szabad
sága m in t alapérték  distinkciós funkcióján tú l egy cselekvés-előkészítő (azaz 
a dom ináns társadalm i pozíció megszerzését célzó) funkcióval is bírt, addig 
m ára az előbbi funkció veszít jelentőségéből, az utóbbi pedig nagy valószí
nűséggel megszűnik és mással helyettesítődilk. Domináns társadalm i pozí
ciójukból adódóan ugyanis e csoportok gondolkodásának elsődleges funkció
ja m ár nem a cselekvések előkészítése, hanem  a csoport társadalm i pozíció
jának konzerválása. Ennek következtében azu tán  gondolkodásuk szabadsága 
és cselekvésük szaabdsága. között szakadék  keletkezhet. Más szóval: m iután 
lényegében nincs m it m egváltoztatnia, a racionális-republikánus szellemben 
szocializálódott francia átlagpolgár (tehát nem  m űvész vagy tudós, akinél a 
megismerő tevékenység szerepe sokkal fontosabb) nagy valószínűséggel a 
helyzetének konzerválására alkalm as ideológiák, gondöikodásformák irán t 
válik fogékonnyá, és olyan habitust tesz magáévá, amely megakadályozza, 
hogy tudatára ébredjen: öröklött szabadsága im m ár talmi, gondolkodási te
vékenysége puszta öndemonstrációvá  vált. Ha ugyanis egy dom ináns hely
zetű értelmiségi az alul- vagy kívülállónak az (ön)kritikus gondolkodás 'lát
szatát m egterem tve bevallja, hogy például „rasszista”, akkor nemcsak domi
náns társadalm i pozícióját érzékeltetheti (hiszen az ő deklarált m ássága a 
vele szemben álló alacsonyabb pozíciójú nem  kívánatos másságával ellentét
ben a konszenzus játékszabályai által m egengedett, kívánatos másság), hanem  
egyúttal önmaga szám ára is m egterem theti a cselekvésértékű gondolkodás 
látszatát.

Perform enoe a  La Villette-ben. A címe: Csókolom. így, m agyarul. A m ű
sorfüzet szerint m agyar—nyugatném et—am erikai koprodukció. Létrehozója 
egy Jud ith  (ejtsd: zsüdit) nevezetű m agyar hölgy. A performenoe abból áll, 
hogy tizenkét am atőr egy nagy színpadon a keresztbe feszített kötelékhez 
dörgölődzik jó egy órán keresztül, m iközben hátúk  mögött, egy vászonra 
vetítve hol egy óriási szemet, hol egy hatalm as fület, hol egy fület nyaldosó 
nyelvet látunk. Van, aki a  hátát, van, ak i a hasát, a k a rjá t vagy a  m ellét 
(ez esetben term észetesen nőről van szó), van, aki a fenekét dörgöli a kötél
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hez, amely —- és ez a  nagy poén ! — be van erősítve, így a dörgölődzések kö
vetkeztében különböző hangokat ad. Ez a zene. A szereplők időnként kerge- 
tőznefc, olykor mindenféle rongyokat húznak át a  színpad fölött, olykor 
csúsznak-másznak egy kicsit a földön, és szemmel lá thatóan  nagyon szen
vednek, olykor a színpadon Tadeusz Kántoriként (?) jelenlévő Zsüdit fölfedi 
előttünk kebleit, mégpedig úgy, hogy míg ő háttal áll nekünk, egy kam era 
közelít rá, s az így fölvett képet mi egy hátul kifeszített vásznon láthatjuk.

Ez az exhibioionalista dilettantizm us persze nem lenne érdekes, ha . . ., 
ha nem  a La Viliette (azaz a  M itterrand-féle korm ány Pom pidou-központ já 
rnak) viszonylag reprezentatív, jól fölszerelt Boris V ian term ében  ta rta to tt 
volna meg, és ha egy hét múlva, este tíztől tizenegyig nem 'foglalkozott vol
na vele külön műsorban a France Culture, a m agaskultúra közvetítésére lé t
rehozott reprezentatív állami rádió. Mégpedig nem is ákárhogyan! In terjúk a 
közönséggel, az alkotó művészekkel, zenei részlisták az előadásból. És a  kö
zönség — a  rövidke beszélgetések tanúbizonysága szerint — igencsak meg 
volt elégedve a látottakkal: „Nagyon szerettem ezt az előadást. Magam is 
képzőművész vagyok, és így igen jónak tarta ttam , hogy nem volt éles h atár 
a különböző művészeti ágak között, és egy komplex alkotás születhetett”, 
m ondta az egyik néző. „Mélyen éreztem az alkotói szándékúikat, mélyen együtt 
éltem az előadás résztvevőivel”, így a másik. Stb. Egyetlen negatívabb észre
vétel hangzott el, miszerint a szereplők mozgása egy kicsit kidolgozatlan 
volt néhol, de ezt is a rövid felkészülési idő rovására írta  a nyilatkozó. 
Az alkotók pedig a mozdulatok, a hangok, a csöndék, a terek  rejtelm eiről 
beszéltek hosszú hallgatásokkal szétszabdalt „vallom ásukban”. Majd Zsüdit 
nem éppen mintaszerű franeiaságával igyékezett válaszolni a riporternek a r
ra a kérdésére, hogy milyen művészeti referenciái vannak. Két zeneszerzőt 
(Bartók, Kagel), egy költőt (Rimbaud) nevezett meg hosszas töprengés után. 
(Rimbaud . . . Rimbaud est dedans moi, azaz: Rimbaud bennem  van, nyögte 
ki, m ire a  lelkes riporternő áh ítatta l válaszolta: képzelem !) Képzőművész 
nemigen ju to tt az eszébe, de föltalálta magát, és közölte: szeret múzeumban 
lenni. A rádiósak ezt követően hosszú részletéket já tszo ttak  az alkotók által 
em lített zeneszerzők műveiből és az előadás hanganyagából, am it term észete
sen rögzítettek. Ezáltal az egész m űsort a  m agadkultúrának, s ezen belül a 
forradalm i avantgárdnak kijáró áhítatos tisztelet légköre övezte, úgyhogy a 
hallgató, aki ugyebár nem lá tta  az előadást, igencsak sajnálhatta, hogy le
m aradt erről a kiemelkedő jelentőségű művészeti eseményről. És ha ehhez 
még hozzáteszem, hogy a k ritika milyen nagy csinnadrattával fogadja az ál- 
avantgárd  filmblöfföket, vagy arra  gondolok, hogy az ugyancsak a La Vil- 
lette-ben kiállított a r t  frais, azaz friss művészet a lkotásai szinte egytől egyig 
milyen dilettáns tákolm ányok, vagy arra, hogy a különböző kiállításokon m i
lyen föltűnően magas a féltehetségek, önjelölt kontárok  aránya, akiket ugyan
akkor a hivatalos média gyakran a legnagyobbak szám ára kijáró tisztelettel 
övez, ákkor nem kerülhetem  meg azt a kérdést, hogy vajon van-e vala
milyen összefüggés e tendencia és a szocialista korm ány ku ltúrpolitikája  kö
zött.

A válasz megkísérlése előtt néhány adalék: elgondolkodtató, hogy pél
dául az általam  látott filmművészeti főiskolás vizsgafilmekből m ennyire 
hiányzik az egyéni invenció, az eredetiség. Ugyanakkor viszonylag jó szak
mai tudással készülnek, többnyire gagre épülnek. Szűk világot ábrázolnak,
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és abból is  az érdekességet, az egzotikumot ragadják ki. Igyekeznek кзМе- 
mesnék és szellemesnek lenni. A francia ifjú, a!ki a film et készíti, m unkája 
alapján leginkább elkényeztetett, fontoskodó polgárgyereknek tűnik, akinek 
esze ágában sincs a  világot m egváltani, egyáltalán politizálni. A jó színvo
nalú formával inkább csak affaktál.

Vagy vegyük a mai zeneakadém istát! Ö — és ezt történetesen tudom! 
— csaknem biztosan a fölső társadalm i csoportokból jön, igen magas szintű, 
olykor virtuóz technikai fölkészültséggel rendelkezik, szólista-karrierre tö
rekszik. Ugyanakkor zenei invenciózussága, zenei világának eredetisége és 
összetettsége általában nem  kiemelkedő. S noha a képző- és iparművészeti ok
ta tá s t kevésbé ismerem, am it tudok  róla, a másik két művészeti ágról mon
dottakat erősíti meg. Fegyelem, kötelező óralátogatás, az alapanyagok, az 
anyagm egm unkálás és -földolgozás eljárásainak szinte m érnöki pontosságú 
megismertetése. Azaz: szigorú m űvészeti szaktechnológusképzés. És még va
lami: akárcsak a filmes- és zenészképzésben, a jó /orm ával bíró francia 
esszéstílus és diskurzus e lsajá títta tása — mégpedig nem  alacsony fókon!

A francia művészeti fölsőoktatás szelleme, úgy látszik tehát, többé-ke
vésbé reprezentálja azt a funkciót, am it a racionáLis-repubíikánus állam a 
francia történelem  utóbbi száz éve során a magaskultúránalk szánt. E fel
ismerés alapján nem csak azt ragadhatjuk  meg, minek az ellenében jött lét
re a Jaók Láng-féle kultúrpolitika, hanem azt is, miben rejlenek legfőbb 
korlátái.

Kezdjük a választ messziről!
Míg a to talitárius állam úgy igyekszik egy társadalm i rendszer stabili

tását biztosítani, hogy a különböző szférákat magába olvasztja és immanens 
cserefolyam ataikba közvetlenül beavatkozik, addig a racionális polgári á l
lam egy hosszan tartó  történelm i folyamat során, az egyes társadalm i szfé
rák relatív autonóm iájának intézményesítésével közvetett módon biztosítja 
rendszerének stabilitását. Az autonóm  szférákban létrehozott objektivációk 
nem kívülről, hanem  az adott szférán belülről kapják meg csereértéküket, 
így egy adott szféra szaktechnológus term elője számára az egyéb szférák
ban lebonyolódó cserefolyam atok nagy valószínűséggel érdektelenné válnak. 
Mindez az autonóm  szférák egymáshoz viszonyított neut ralizó lód ásóhoz ve
zet, minek következtében az egész rendszer egy térbeli origópont körül fo
lyamatosan ingadozva, többé-kevésbé sikeresen őrizheti meg stabilitását.

így például a többnyire dom ináns csoportokból származó művésztechno
lógus szabad kezet kap  arra, hogy viszonylag autonóm módon alkothasson. 
Szociális beágyazottsága, szaktechnológusi habitusa, valam int önálló csere
értékm érőkkel bíró művészeti szférájának relatív autonóm iája következté
ben azonban életstratégiáinak terepe körülhatárolttá, korlátozottá válik, hi
szen nemcsak a m ás szférákra, hanem  a rendszer egészére vonatkozó kérdés
föltevések, lehetséges cselekedetek is többé-kevésbé tét nélkülivé, azaz érdek
telenné válnak szám ára. így tehát művészeti szférája közvetett módon rsnd- 
szerstabilizáló funkcióval rendelkezik.

Noha egy szféra relatív autonóm iájának mértéke  időről időre nőhet vagy 
csökkenhet (ami nemcsak azt jelenti, hogy egy adott szféra a centrum tól m ért 
korábi távolságához képesít később több vagy kevesebb autonóm iával bírhat, 
hanem  azt is, hogy a más szférákhoz viszonyított távolsága is módosulhat), 
a racionális polgári állam gondosan vigyáz arra, hogy a neutralizálódás még
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véletlenül se vezethessen egy szféra relatív autonóm iájának abszolúttá vá
lásához, mely az egész rendszer stabilitásának megingásához vezetne. Ezért 
bizonyos kiemelkedő jelentőséggel bíró szférákat közvetlen fennhatósága alá 
von. Így például a különböző szférákban fölhalmozott tőkék 'konvertálható
ságának biztosításán, a közigazgatás és az Infra stru k tú ra  központi megszer
vezésén. a fizikai erőszak monopolizálásán, a racionális politikai tevékenység 
intézményesítésén 'stb. kívül a m indenkori szakképzés szerkezetét, arányait, 
játékszabályait .is meghatározza. Ezáltal pedig nem csupán az adott társa
dalomban konvertálható (szimbolikus) tőkék típusait, hanem az iskolai szo
cializáció során kialakítható habitusok kívánatos alternatíváit is racionális 
állami kalkuláció tárgyává teszi.

Mindezek alapján az 1968-as franciaországi események lényegét talán úgy 
lehetne megfogalmazni, hogy az autonómiájuk m értékével elégedetlen tá rsa 
dalmi csoportok (amelyeknek m agját a fölnövakvő generációk képezték), föl
ismerni vélvén a racionális állami kalkuláció következtében reájuk leselkedő 
veszélyéket, lehetőségeik szerint igyekeztek mindent elkövetni annak érdeké
ben, hogy a számukra cselekvési térként szolgáló társadalm i szférák relatív 
autonóm iáját az abszolút felé tágíthassák, és ezzel a társadalm i rendszert 
ú irastrukturálhassák, azaz (tradicionális) stabilitását megingathassák.

Hogyan Ikerül ide 1968? Hát úgy, hogy a m ai kultúrpolitikát megvalósító 
stáb derékhada — a háború a la tt és után születették — a 68-as egyetemi és 
utcai megmozdulások, katartikus emlékű csatározásók alanya volt. Élén m a
gával a ku ltu rá lis  miniszterrel, Jack Langgal, majd folytatva a m inisztérium 
frissen kinevezett főfelügyelőivel, osztályvezetőivel, akik a szocialista ha ta
lom átvételt megelőzőleg még dzsessz-zenészek, hiperrealista festők, új hullá
mos filmesek és regényírók, avantgárd színházrendezők, balos filozófusok stb. 
voltak, m ajd tovább folytatva az újonnan kinevezett múzeumigazgatókkal, 
kultúrházvezetőkkél, kiállítás-rendezőkkel, azaz a hajdani happen ingék, kom
munák, alternatíváik, progresszív mozgalmak kezdeményezőivei, szellemi ve
zéreivel és résztvevőivel, akiknek jellemzésére ta lán  elég annyi, hogy az ál
taluk vezetett intézményt vagy annak egyik reprezentatív  term ékét a fékte
len, a megismételhetetlen, De GauHe-flal feleselő (általa személyesen betil
tott) Boris Vianról nevezik el, hogy aztán a Vian (Warhol, Grotowsky, Miles, 
Davis és Godard) teremben bem utathassák, eljátszhassák, kiállíthassák a friss, 
a szabad, az új, a komplex, az alternatív, az improvizatív, a kollektív  művé
szetek általuk legnagyszerűbbnek ta rto tt alkotásait.

Igen ám! Csakhogy jelenlegi helyzetük — enyhén szólva — eltér a 68- 
astól. Integrált állami a lternatívokként a legtöbb, am it elérhetnek, hogy új 
kalkulációs alternatívákat kínálnak, de nem szüntethetik meg a racionális 
kalkulációt magát. Funkciójuk elsősorban reprezentatív: egyrészt a M itter- 
rand-korm ány nyitottságát és toleranciáját hivatottak  létükkel bizonyítani 
(és így annak hatalom ra ju tását és hatalmon m aradását elősegíteni), más
részt a M itterrand-m ítosz megteremtésének egyik fontos eszközéül szolgál
nak. (A La Villette-féle állami nagyberuházások elsődleges célja ugyanis el
sősorban az, hogy a M alraux-i kultúrházakhoz és a Pompidou-központhoz 
hasonlóan az utókor számára megörökítsék M itterrand nevét és szellemét 
m int a francia kulturális nagyságot szívén visélő és annak érdekében pénzt 
és energiát nem sajnáló nagy elnökét.)
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Gselekvési te rü k  azonban igen korlátozott. M ert tény ugyan, hogy saját 
hatáskörükben megpróbálhatnafc szembeszállni a „művészeti akadém izm us
sa l”, és a művész^szaktechnológU'Sok helyett foglalkoztathatnak önállóan in
dult, intézményes szakképzésben kevésbé részesült friss, szabad, kollektív, a l
te rn a tív  stb. m űvészeket, művészj.élöltöket, csak éppen ez esetben számos aka
dályba ütköznek. M ert noha szelekciós (érték) szem pontjaik többé-kevésbé le
tisztultak, saját közvetítő hálózatük intézményesültsége nem vetekedhet a 
szak technológus-akadém ikusokéval. így nő meg a  veszélye annak, hogy a fé- 
lig-m eddig formális (szabad rádiók, alkotói csoportok kö ré  szerveződő k iad v á
nyok stb.) vagy inform ális csatornákon keresztül kiválasztott alkotók jelen
tős hányada d ilettáns lesz, ak ik e t azután — m ár csak sa já t pozícióik védel
m ében is — tám ogatn iuk  kell. Ennek következtében a  k u ltú rpo litika  napi 
gyákorlata könnyen a többé-kevésbé véletlenszerűen szelektált önjelölt alter
natívok protekcionista m ecenatúrájává válhat; olyan gyakorlattá, mely m a
gán  viseli a hirtölen, előzményék nélkül, rövid időre korlátozott hatalomhoz 
ju to tták  agresszivitásának, türelm etlenségének, dik tatórikus hajlam ainak nem 
egy jelét.

A kulturális m iniszter gyakori föltűnése a  televízióban vagy a bulvár- 
'apdkban ugyan azt sejtetné, hogy a kiem elten .népszerűsített ku ltu rá lis  ága
zat a költségvetésből is kiem elten magas arányban részesedik, ez azonban 
nincs így. A rendelkezésükre álló nem  egészen 1% ugyanis kevés. (Az igaz
sághoz hozzátartozik, hogy ez az összeg még így is csaknem a duplája a 
G iscard-korm ány költségvetési hányadánák. De azt sem lehet .elhallgatni, 
hogy ennek az összegnek jelentős része m egy él a  kiem elt ku lturális beruhá
zások finanszírozására.) M ásrészt az új ku ltu rális  igazgatási stáb — megfelelő 
tapasztalatok h íján  — nem igen rendelkezik a  napi ügyvitel gördülékeny le
bonyolításához szükséges bürokratikus szakkompetenciával, minők következ
tében  m unkájánák hatásfoka elm arad a  többi ágazaté mögött. Mindebből pe
dig az következik, hogy más tárcák  — melyekkel szemben a  ku ltu rá lis  tá r 
cának érvényesítenie kellene sa já t program ját — a  társadalm i szférák igazga
tásában jóval nagyobb súllyal, befolyással rendelkeznék. így például az Ok
ta tási M inisztérium költségvetésiből való részesedése, stáb jának  m érete, igaz
gatási-ügyviteli kom petenciája, hierarchizált-racionális struk turáltsága, ön
konzerváló és érdékérvényesítő ere je  nagyságrendekkel m eghaladja a  Kultu
rális M inisztériumét. Ezért a ku ltu rá lis  szféra szakem bereinek minim ális esé
lyük van arra, hogy m ondjuk az akadém ikus művésztechnológus-képzés szer
kezetén lényegileg változtassanak. U gyanakkor az  esetlegesen általuk kivá
logato tta t fölkaphatja a média, a Zsüdifekből nagy művész, a diáklányokból 
s tarle tte , m ajd a holnap filmszínésznője válhat. Ezzel pedig — ha akarják, 
ha nem  — az öreg hatvannyolcasok hozzájárulhatnak az egyéni siker, a  bár
ki által megélhető nagy  karrie r, azaz végső soron a szabad vállalkozás míto
szának fönntartásához.

És ez nem  semmi. Hiszen, h a  úgy vesszük, végső soron m indenki jól jár. 
Jól járnak  az állami alternatívokká integrálódott hatvannyolcasok, hiszen va
lam it osak sikerül hozzátenniük a  nagy közös konszenzushoz, valamennyire 
csak befolyásolhatják a  kalkulációs alternatívákat, lévén hogy valamekkora  
hatalom m al valam ennyi ideig azért csak rendelkeznek. Jól já rn ak  a Zsüdit 
K-k, hiszen a  seholból valahová, az ismeretlenségből a  nagyobb nyilvánosság 
elé kerülhetnék. És végül — de elsősorban! — jól já r  maga a rendszer.
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Hiszen a hajdani ellenzék beszippantásával úgy biztosíthatja stabilitását, hogy 
egyben nagyfokú rugalm asságát is fényesen bizonyítja.

Itt van ez a M anuchian-ügy. Lényege, hogy 1943-ban egy negyvenegyné- 
hány főnyi, örményekből, 'kelet-európaiakból, zsidókból álló kom m unista e l
lenálló csoportot elkap a Gestapo Franciaországban, s tag ja it kivégzi. M inder
ről dokumenitumfilm készül a nyolcvanas évek elején, am it 1983-ban hivatalos 
program on kívül bem utatnak Cannes-ban, ,,Terroristák” nyugdíjban  címmel. 
Akikor elég nagy port ver föl, de mint minden, a hatalm as információözön- 
ben ham ar feledésbe megy. Rendezője egy francia zsidó fiatalem ber, akinek 
fölmenői közül sókan Auschwitzban pusztultak. A film fő m ondanivalója: 
a Francia Kommunista P árto t súlyos felelősség terheli, m ert a háború a la tt 
veszni hagyta vagy egyenesen föladta az idegenekből szervezett ellenálló 
„terro rista” csoportot a náciknak, továbbá a  háború u tán  is tökéletesen m eg
feledkezett életben m aradt tagjairól — mégpedig azért, hogy az ellenállás 
francia nem zeti nimbuszát fönntarthassa.

A filmet 1985 m ájusában m űsorára tűzi az A ntenne 2, a televízió m áso
dik állami csatornája, ám a kom m unista párt heves tiltakozásának engedve, 
a legfelsőbb hatóság nem engedélyezi vetítését. Erre elszabadul a pokol. A 
Libenationtól a Figaróig az egész sajtó tám adásba lendül, és szörnyű skan
dalum ot emlegetve tám adja a cenzúrát. S azt ecsetelve, hogy lám-lám, a de
m okratikus Franciaországban is a Szovjetunióhoz hasonló állapotok u ra lk o d 
nak. A következmény: az A ntenne 2 igazgatósága rendkívüli gyűlést szer
vez, amelyen megszavazzák, hogy a film et mégis bem utatják  (hiszen a leg
felsőbb hatóság, az H aute A utorité csak javaslattevő és nem döntéshozó 
szerv!). M indenki a filmről beszél, dicsérik, hogy milyen nagyszerű, m ilyen 
megindító alkotás — noha szinte senki sem lá tta  még. Az indulatdk ha lla tla 
nul hevesek. M archais tajtékzik, elzavarja az A ntenne 2 híradójának m unka
társait (amit azok term észetesen nagy kéjjel rögzítenek), és kifejti, hogy az 
egész film koholm ány, szemenszedett, megalapozatlan hazugság, és  a Ma- 
nuchian-ügy fölfújása csak a  szocialista p á rt m anipulációjának következm é
nye: a szocialisták ugyanis haragszanak rájuk , m ert kiszálltak a baloldali 
koalícióból. Pont most tám adják  a szocialisták a kom m unistákat, k iá ltja  é l
es ukló hangon, pont most, am ikor a m unkanélküliség, az egyre siralm asabb 
gazdasági helyzet, a tisztességtelen választási törvény egyre kínosabbá válik 
számukra?! Teljesen nyilvánvaló, hogy csak a  figyelmet akarják  elterelni sa
já t politikájuk hibáiról azáltal, hogy a kom m unistákat igyekeznek még job
ban befeketíteni, nem törődve azzal, hogy együtt táncolnak a jobboldallal! És 
így tovább, és így tovább.

Ha mindebből — ámuló kelet-európaiként — csak annyit vennénk ész
re, hogy a  szabad sajtó  fölháborodásának következtében a televízió végül is 
szembefordulhat a fölső szervek döntésével (véleményével?), és áh íta tta l lel
kesednénk a  polgári dem okrácia által k ínált tágasnak tűnő já ték té ré rt — 
nem gondolkodnánk tú lzo ttan  mélyenszántóan. Igen valószínű ugyanis, hogy 
ado tt esetben, a szocialista pártra  nézve kínos dokum entum ok ilyen  széles 
nyilvánosságra nemigen ju to ttak  volna. (Én egyébként még azt sem tartom  
kizártnak, hogy a film vetítésének első betiltása, azaz a kom m unisták k ív án 
ságának látszólagos kielégítése is csupán egy ravasz lépés, am elynek célja, 
hogy — az előre kiszám ítható — fölhördülés hullám ait meglovagolva, még
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nagyobb hatékonysággal, a  'kom m unistákat még jobban ‘lejáratva fejeződjék 
be a játszma.) Ezért úgy gondolom, hogy a  kom m unistáknak teljesen iga
zuk van, am ikor azt állítják , hogy a M m Ilyetén  bem utatása egy ellenük irá 
nyuló, jelenben ható  politikai kam pány része. Amit tehát a film körüli kam 
pány funkciójáról m ondanak — az jogos. Am ikor azonban nem hajlandók 
szembenézni sa já t múltjuikikal, és a  film  által elm ondottakat teljes egészében 
hazugságnak m inősítik — h ib á t követnék el. (Nyilván sokat lehetne beszélni 
arról, mi az oka a F rancia Kom m unista P á rt sündisznópolitikájának, am inek 
köszönhetően a  francia kom m unista — M archais-val az élen — ahhoz a kü l
városi itereoáke padján naphosszat üldögélő vénemberhez kezd hasonlítani, áki 
botját rázva átkokat szór ,a rá nyelvüket öltögető és labdájukkal m induntalan 
őt fejbe találó kölykökre.) H ibát követnek el, m ert az ellenük fölhozottak (és 
részben bizonyítottak!) to tális tagadásával csák tám adási felületüket növelik, 
és m ég biztosabb, hogy beleesnek a szám ukra állított csapdába. Hibát követ
nek el, m ert nem  döbbennek rá: bűneik elhallgatásával, saját történelm ük 
rózsaszínűvé tételével végső soron azon a francia nagy nemzeti nacionalizmus 
széliemében cselekszenek, .mely szükségszerűvé teszi, hogy egy átpolitizált tö r
ténelmi v itában  valaki — ezúttal pechükre ők — eljátssza a bűnbak szerepét.

A francia nagy nemzeti nacionalizmus ugyanis a  m últra támaszkodik, a 
múltból m erít, a  jelen nem zeti nagyságát a m últtal m agyarázza (ha nem is 
kizárólagosan). Az á tpo litizá lt diskurzusban általában van szó a francia nép
ről, a  francia ku ltú ra  nagyságáról, a francia kiválóságról, a francia ízlésről, 
a francia külpolitika fontosságáról, az ország jélenlegi és m últbéli kiem elke
dő világpolitikai súlyáról és így tovább. A képletes és tényleges panteonok
ban ott nyugszanak a Napóleonok, Rousseau-к, Jeanne d’Arcok, Yannidk- 
noah-lk és Michel P iatinik. A történélem könyvék Franciaországról szóló feje
zeteinek rózsaszínűek a  lapjai. Győzelem győzelmet követ. De legalábbis: ve
reséget győzelem követ. A megszállást és elnyomást hősies ellenállás teszi 
dicsővé. A m últ szép. Az ország nagy. A Loire mosolyogva ömlik a végtelen 
óceániba. A jövő biztató. A rossz alig létezik. Vagy ha igen, akkor sohasem 
általában vett francia bűnökről, nemzeti karaktervonásokról van szó, hanem 
mindig jól körü lhatárolható , és a későbbiekben legyőzött, tú lhaladott cso
portok bűneiről. Azaz: a jó  egységesen francia sajátosság, a rossz partiku lá
ris csoportokhoz kötődő jelenség. Az átpolitizált történelm i diskurzus az egész 
francia népet veszi célba, amely nép m últja , jelene és jövője tekintetében 
egészséges, boldog, büszke. Szégyenfolt, szeplő, hiba csak a jelenbéli ellenfe
let és így annak  m ú ltjá t és jövőjét terheli. A m últ bűneinek firtatása csak 
ebben az összefüggésben kívánatos. A m úgy  nem kell senkinek sem. Egész
ségtélen dolog. E ltakarandó. Hiszen a betegségről, a csonkaságról, a  bűnről 
itt nem illik tudom ást venni. Itt a tökéletesség, a szépség, a lekerekítettség, 
a gördülékenység, a kiegyensúlyozottság, a harm ónia, a sikk érvényesülhet. 
Ha persze m indebbe egy kis disszonancia és aszim m etria vegyül — annál pi- 
kánisabb. Itt fönn kell m aradni. Itt győzni kell. Itt a szép oldalt szabad csak 
megmutatni. I tt  mosolyogni kell. Az ellenfelet persze le lehet rán tan i a sárba. 
Ha elbukik, senki se figyel többet rá, senki se törődik  vele.

Igen, ez az  előretekintők, a fölülkerékedők, a győzők, az egészségesek 
lársadalma. Itt nem kellenek a nemzeti bűnök, itt nem kellenek a hideg 
napok. Itt tilos elkésni, itt nem illik messziről jönni. I tt ma kell álmodni, ma 
kell ölelni. Holnap m ár késő.
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NEKROLOG

Sz. Tóth János

A N E M Z E T  N A P S Z Á M O S A  
( M e g e m l é k e z é s  N o v a k  J ó z s e f  m u n k á s s á g á r ó l ) *

Novak József 195-7-től 1980-ig, közel negyed
századig volt intézetünk m unkatársa. S ha valaha 
jól zengett vagy tán  jól fog egyszer csengeni inté
zetünk neve, az elválaszthatatlan lesz az ö szemé
lyétől és erőfeszítéseitől. Azok közé a  kevesek közé 
tartozott, akik a legtöbbet fényesítgették, esiszol- 
gatták az intézm ényünk hírnevét, személyükben 
óvták, garantálták is rangját, tekintélyét. Szerepe 
em ia tt is tú ln ő tt a Népművelési Intézet körén. Éle
te  m unkájának három terü le ten  em elhetjük ki leg
főbb eredményeit.

1. Mint népm űveléstörténeti, m űvelődéstörténeti 
kutatóét, az elsők között te tt k ísérletet a rra , hogy a 
történelem tudom ány 'keretében m egterem tse a ma

gyar népművelés tö rténeti tudatá t és öntudatát.
2. Mint oktatásszervezőét és tanárét, akinek személyesen is kiem elkedő 

szerepe volt a felsőfokú népművelőképzés k ialakításában és szervezésében. 
Maga is tanított. Tanítóképzőben, főiskolán, egyetemen és tanáregyéniség
ként m indenütt, ahol pályatársaival személyes kapcsolatba kerülhetett. Diák
jainak, tanítványainak száma ezért messze felülm úlja a beiskolázottak szá
mát.

3. Végül harm adszor kell megemlítenem, hogy programadó, szakértő, 
szervező-mozgató m indenese volt az utóbbi negyedszázad egyik legfonto
sabb ifjúság- és nemzetnevelő intézményének, a honismereti mozgalomnak.

Személyes értékeit nem becsülhetjük meg eléggé, ha nem ism erjük az 
életpálya előzményeit és azt a  korszakot, amely sorsformáló befolyást gya
korolt rá  és törekvéseire.

1910-ben Nyírm adán született egy hatgyerm ekes gyógyszerészcsaládban. 
Az egri Cisztercita Gimnázium után a debreceni bölcsészettudományi 'karon 
végezte el a régészetet, m ajd a tanárképzőt latin-történelem  szakon. Böl
csészdoktori értekezését A várjobbágyság in tézm énye  címmel irta  meg. Két

*A dr. Novák József halála alkalmából 1980. március 14-én rendezett gyászem lék
ülésen elhangzott beszéd.
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fontos előrevetülő mozzanatot kell kiszem elnünk ebből a korai munkából. 
Az egyik a népszem léletre, a másik a történettudom ányi m ódszerére m utat 
példát. Azért foglalkoztatta az Á rpád-kori hadszervezet kérdésein belül a 
várjobbágyság intézm énye, m ert a hadakozók osztályában — írta  — ők a 
legelsők, s ta lán  egyik osztályt sem ism erték félre annyira a tudósok, mint 
ezt. Harm inc-negyven év után is hű m arad t ehhez a népism ereti alapállá
sához. Egyik honism ereti program cikkében 1971-ben írta, hogy a mozgalom 
eszményeit és példaképeit nemcsak a kastélyokban lehet m egtalálni, hanem 
a jobbágykunyhókban és a mai egyszerű házakban.

A háború előtti korszak tö rténeti m ódszereit bírálva írta  ebben az ér
tekezésben: egy-két, esetleg félreértett adatból megkoncipiálnák valam i el
m életet, és azt görcsösen igyekeznek bizonyítani a m aradék adatok közül az 
alkalm asakkal. Az 1960-as évek elején a m aga m űveléstörténeti, kutatás
alapozó tanulm ányaiban  ugyanezzel a fegyverzettel hadakozott az ultradog- 
matizmustól m ár m egszabadult, de az ezoterikus döktrínerségben még tetőtől 
talpig benne nyögő m arx ista  történészviták korában.

Kövessük ú jra  az ő történetét!
A háború közepén a friss diplomás egy évig m unka nélkül m aradt. Csak 

am ikor debreceni professzorát kinevezték Kolozsvárra, akkor kapott tőle ál
lásajánlatot. 1941-ben le tt a kolozsvári egyetem en tanársegéd. Több ásatást 
vezetett, és feldolgozásáról több tanu lm ány t jelen tetett meg a Kolozsvári 
Szem lé  ben. Itt a lap ít családot, i t t  születik három  gyermeke közül a leg
idősebb.

Pestre utazva elfogták, és egy hónapig ta rtó  hadifogság u tán  m int súlyos 
beteget, a M agyar Vöröskeresztnek ad ták  át. Felépülten 1945 végén kinevez
ték a szekszárdi m úzeum  igazgatójának, em ellett Tolna megye szabadm ű
velődési felügyelője. A múzeum hatalm as épületét felsúrolta, k itakaríto tta, 
és az összeszedett anyagból 1951-ben m egnyitotta az állandó kiállítást. Az 
augusztus 20-i nyitó ünnepségen O rtutay m ondott neki köszönetét. Még 
ugyanezen év decem berében fegyelmileg elbocsátották, 52-ben pedig bíróság 
elé állították. A történész nem érte tte  a „história új m etódusát”, a koholt 
vádak és perhad jára tok  osztályharcos módszerét. Született oknyomozóként 
hajthatatlanul a  tá rg y i igazságot kereste 'saját ügyében is. Sosem beszélt er
ről az egyik, pályájának  meghatározó eseményévé vált elbocsátásról.

Azt írta 1957-ben kelt önéletírásában: „M ár egyetemi hallgató korom ban 
is a szocializmus felé vonzott az érzésem, de nem  találtam  meg az u ta t sem 
akkor, sem most."

Mi, a szocializmus gyermekei ma azt kérdezzük: m egtalálta-e az u tat a 
szocializmus őhozzá?

1952-től a Dom bóvári Állami Tanítóképző Intézet tanára. Itt kezdte tan í
tani a népművelés tárgyat 1955-től. Az események felrázták és megkemé- 
nyítették. A tan ítás  m ellett Horatius szatirikus leveleinek fordításába kez
dett, amit 59-ben ad o tt ki az Európa Kiadó. 1957-ben került az ú jjáalaku lt 
Népművelési Intézetbe. Ettől kezdve bontakozik ki az a  sokoldalú tevékeny
ség, amelynek é rték e it és eredm ényeit itt és ma lehetetlen összefoglalni. 
1958-tól fő tém ája és m unkaterülete a népm űveléstörténeti kutatás. 63-ban 
kiadta a N épm űveléstörténeti dokum entum ok 1722—1919. c. egyetemi jegy
zetet, majd m egírta ugyanezen korszák népm űveléstörténeti tankönyvét. Már 
szekszárdi és dom bóvári éveiben gyűjtö tte a 19-es Tanácsköztársaság helyi
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dokum entum ait. 1980-ban tö rtén t nyugdíjazása u tán  keríthete tt csak sort 
arra, hogy megvalósítsa dédelgetett álmát, és m egírja utolsó s egyben egyik 
legfontosabb történeti m unkáját, A Tanácsköztársaság művelődéspolitikája  
c. egyetemi tankönyvet. Halála előtt három hónappal jelent meg.

A XIX. századi költő igazát erősítve, de té te lé t megfordítva bizonyította 
be, hogy a nép, ha pillanatokra is beveheti m agát a hatalom sáncai mögé, 
uralkodóvá kezd válni a költészetben és a ku ltú rában  is.

A várjobbágy ősökhöz méltó, nemes visszavágás volt ez, ahogy ő lelte meg 
az u ta t a  saját szocializmusához. Dombóvári tan ítási tapasztalatai alapán ta 
nulm ányokkal, előadásokkal agitált a szervezett, felsőfokú népművelőképzés 
m egterem tésének szükségességéért. Tankönyveiből, jegyzeteiből fiatalok ezrei 
épültek. De személyes varázsa alatt diákok százai váltak barátaivá, tisztelői
vé a  bölcsészkaron, a  budai képzőben, a szombathelyi főiskolán, országszerte. 
Fáradhatatlanul szervezte a népművelést oktatók és kutatók nyári tanácsko
zásait, akárcsak a honism ereti akadémiák sorát két évtizeden át.

Intézetünkben a  szervezett honismereti mozgalom alapítója a 60-as évek 
elejétől Dömötör Sándor néprajzkutató volt. Két évvel volt idősebb, és Ko
vák József előtt egy hónappal, 1986. január 15-én halt meg. Tisztelgünk az 
ő em lékezete előtt is! A mozgalom 60-as évekbeli küzdelmes, első évtizedét 
együtt csinálták, aztán a 70-es években teljesen Novák József vette át a 
feladatot. 1969-ben írta  le: „ . . . s e n k i  nem m ert büszke lenni a rra  sem, 
am ire jogosan büszke lehetett . . . bármilyen kezdeményezést minden további 
m agyarázat nélkül csírájában m egfojthatott egy bárm ilyen kis funkcióban 
ülő em ber azzal a szóval: nacionalizmus.” Nem volt (kisebb tett a  honism ereti 
mozgalom odaadó mindenesének lenni a 70-es évtizedben sem, am ikor el
laposodtak az ú jra írt iskolai tankönyvek, am ikor elfonnyadt a középiskolai 
történelem oktatás és a nemzeti öntudatra nevelés. Jó  Horatiusának ars poe
ticájá t vallotta akkor is: „Én nem tudok szabadulni azon nevetséges bolond
ságtól, mely engem szüntelen a rra  ösztönöz, hogy használjak és tan ítsak .” 
A korszakok, ha folytonos késéssel is, lassan követve nőttek föl csak hozzá. 
1957-ben elsők között kapott Szocialista K u ltú ráért kitüntetést. 1973-ban a  
M unka Érdemrend ezüst fokozatát, 1980-ban aran y  fokozatát kapta meg. 
Törlesztenivalónk bőven m aradt!

Az elismervényeknél még fontosabb azonban, hogy ő bizonyosan ben
nünk él tovább!

Kedves barátaim !
Furcsa kettősség, hogy rám  háru lt az in tézeti megemlékezés tisztelettel

jes feladata. Jóska bácsinak ugyanis nemcsak m unkatársa voltam, hanem  a 
tan ítványa vagyok. Engedjék meg, hogy a  hivatalos beszédet bezárva most 
személyesen is szóljak.

Kedves Jóska bácsi!
Látod, megpróbáltam számodra eleven töviságból, rendes virágokból fo- 

nogatni a hivatal koszorúját. Igyékeztem méltó lenni hozzád. Ezen túl m ég
sem tehetem  meg, hogy a  fiaid nemzedékéből, tanítványodként, barátodként 
személyesen is, nehéz szívvel el ne köszönjek tőled. Oly sok órát tö ltö ttem  
veled sűrű dohányfelhőidbe burkolódzva, m éregerős kávéidat és mély tudá
sodat kortyolgatva. Hiába beszélgettünk délutánokat, éjszakákat bizalmasan, 
a visszavonhatatlan halálod döbbentett csak rá, hogy mennyi minden a to r



komon akad t m ég: tisztázás és köszönetm ondás. Emlékszel a diákéveinkre? 
Az évfolyam unkról ir t  riportkönyvében az t írta  rólad Lipp Tam ás — s ne 
hidd, hogy csak ő gondolta így —, hogy te  voltál akkor a  mi friss diákha
dunk „tábornoka”, ak i „sosem vigasztalt, sosem ajánlott divatos varázssze
reket”.

Mi a  helyzet m ost a „szellemi hadseregeddel”, kedves „Tábornokunk"? 
Visszavonult, lerongyolódott, szétzüllött csőcselék-had lett? Ne hidd! Téged 
idézlek: m ajd az események logikája fogja m egvilágítani! El ne hidd, hogy 
m egváltoztunk vezényszóra. Amit tő led  leshettünk  el, azt egész életünkben a  
szívünk a la tt hordozzuk. Nem régen a Honism ereti Bizottságba sietve, érted 
m entem  a  kis autóm on. Gyenge voltál testileg, nem jól láttá l, és belém ka
rolva lépegettünk a járm űig. O tt az indulás előtt vettük észre, hogy a hosz- 
szúra nyúlt jobb láb ad  a szűkre szabott au tón kívül m aradt. Kiszálltam, 
és betettem  azt is az autóba. Aztán élénken folytattuk a népfrontig az esz
mecserét. A rra kérte lek , egyeztessük a  k ifejtendő álláspontot. Te meg, am i
kor rád került a sor, csak gurguláztad, gurguláztad  fölfelé a magad érveit. Daco
san a rra  gondoltam  akkor: ezért segítettem  be a  lábadat az au tóba? Bo
csásd meg! Néked volt igazad. Te az érvek rendjét, a  tények rendszerezésé
nek mesterségét m ár kisfiú korodban ellested abban a falusi gyógyszertár
ban. De nemcsak m esterségnek ta r to ttad  az ilyen eljárásokat, hanem  szolgá
latnak, m agatartásnak  is. A közművelődés divattudósaival ellentétben te  tud
tá l ha jthata tlan  lenni. Meg nem törni, csak meggörnyedni!

Emlékszel-e Jóska bácsi? Két éve? Az egyesület m űvelődéstörténeti szek
ciójában emlékszel a r r a  a korodbeli asszonyra, aki az apja fé lte tt naplóját 
hozta be pályam unkának? Hogy m elengetted  a lelkeden annak az ékes, m últ 
századi nyelven ír t  néptanító  önéletírásának a  k iadását! Ahhoz tú l kevés 
voltam, hogy világra segítsem, ahhoz m eg tú l sokat képzelgő, hogy őszintén 
bevallhassam, am it am úgy is tud tá l, hogy nincs rendes, nemzeti közm űve
lődési könyvkiadásunk.

Az a néptanító, aki iránt oly mély rökonszenvet éreztél, hozzád volt 
hasonló. Csak ő a  m aga korában szenvedett a  saját istentagadó tiszteletes 
uraitól, dölyfös jegyzőitől, faragatlan  iskolaszéki bugásaitól. A zért említem 
föl ezt a  tö rténete t, m ert a  te  szádat személyes panasz, elégedetlenség söha 
nem  hagyta el. iNem érezted m agad m egtűrtnek, félreállítottnak, m ert hoz
zád állandóan kéréssel, segítséggel fo rdu lha ttak  sokan, és tőled sohasem  
lehetett üres kézzel távozni. Horatiusi iróniád, szelíd kuncogásaid különben is 
csodát tevő gyógyfüvek voltak m inden nyavalyára.

Sokat töprengtem  a titkodon: m iben h itté l végső soron, kedves Jóska 
bácsi? Azt tudom , hogy 1910. február 13-án, abban  a nyírm adai tem plom ban 
katolikusnak kereszteltek . Azt is tudom , nem e  szerint választottál Istent 
m agadnak. Sejtem  csak, hogy forró szerelm ed ugyanaz lett, m int Adyé, aki 
születésed tá j t  ró tta  dicsőítő strófáit a mi szép arcú, pimasz, bús m agyar 
fajtánkról. Ez a  nem zetfönnm aradás örökkévalóságába vetett h ited  lehete tt 
a vezérlő csillagod?

Tudd meg! Ez t a r t  közöttünk a k á r  az örökkévalóságig is. Emlékszel, te 
írtad, hogy ha Berzsenyi feltámadna, és  felkeresne egy m agyar falut, szeré
nyen azt morogná a bajusza alatt: „non omnis m ortuus sum ” — nem  haltam  
meg egészen.

Rád illik ez! Te is így fogsz járn i! Addig is: Isten veled, Jóska bácsi!
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TÁRSADALMI SEGÍTSÉG

В. Talyigás Katalin

A C S A L Á D G O N D O Z Á S

A sokszorosan hátrányos helyzet léte joggal bántja a  társadalom  irán t 
felelősséget érző em berek lelkiism eretét. Ez a kategória jól k ö rü lírha tó  és 
felism erhető embercsoportot jelöl, ak ik  az átlagnál rosszabb anyagi és em 
beri ifelitéfcelekkél rendelkeznek, az esetek többségében jellegzetes helyeken 
laknak, és  a lakosság többségétől még szám talan kedvezőtlen életm ódelem  és 
szokás különbözteti meg őket. Ezt a  társadalm i csoportot m ég a legfejlet
tebb országokban is csak csökkenteni lehetett. Még nem  szűnt meg, sőt ná
lunk nem is csökkent jelentősen a  szakképzetlen, a nehéz fizikai, a  károsító  
feltételek között végzendő m unka irán ti szükséglet, amely e csoport m unka- 
vállaló tag ja inak  legfőbb elfoglaltságát, egyben a helyzet fennm aradásának 
gazdasági összetevőjét jelenti.

A m ateriális körülm ények önm agukban sohasem elégségesek az emberi 
viselkedés m egm agyarázására, különösen annak  a  társadalm i csoportnak az 
esetében nem, amely éppen tehetetlenségével, m ozdulatlanságával, sa já t é r
dekei képviseletének vagy ad o tt esetben akár átlátásának hiányával tű n ik  ki. 
Ha kizárólag következménynek tek in tjük  szubjektív sajátosságaikat, szoká
saikat és értékeiket, akkor a legjobb szándék esetében is az olyan szülő sze
repét vesszük m agunkra, ak i úgy ak a r jó t a gyermekének, hogy errő l éppen 
őt nem kérdezi meg. Enélkül a  szociálpolitikai intézkedések is gyakran  célt 
tévesztenek.

Az ú jraterm elődés m echanizm usainak vizsgálatánál értelm esnek tűn ik  
m egfordítani a  kérdést: m ilyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy e h á trá 
nyok egy része vagy maga a  hátrányos helyzet n e  term elődjék ú jra ?  Ez, m int 
a  társadalm i m obilitás más eseteiben is, k é t úton lehetséges: az  egyéni élet 
során és az új generációk életében. M ondhatjuk azonban, hogy ad o tt eset
ben az előbbi — teh á t a szülők kikerülése a  halm ozottan hátrányos helyzet
ből — szükséges, de nem elégséges felétele az utóbbinak ; a  halm ozottan 
hátrányos helyzet újraterm elődésének nagy valószínűsége m aga is e  h á trá 
nyok egyike. A társadalm i m obilitásra ennek a  csoportnak köztudottan  
kisebb az esélye, m int más társadalm i rétegekbe tartozóknak, főleg az anya
gi és létfeltételék folyományaképpen, de szubjekitíve sem rendelkezik  az eh
hez szükséges eszközökkel.

Az objektív feltételek m egterem tése nyilvánvalóan elengedhetetlen a 
halm ozottan hátrányos helyzet leküzdésére. Am ezék csak akkor válnak si-
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keresse, ha alkalm asak a rra , hogy felkeltsék az egyén aspirációit, és kapcso
lódnak a  m ár meglévő szükségletekhez, vagy alkalm asak arra, hogy ilyene
ket ébresszenek. Ilyen értelem ben az Objektív feltételek korántsem  csak 
anyagi term észetűek, hanem  az uralkodó értékrend, az emberi lehetőségek 
elem eit is tartalm azzák. A külső körülm ények és a bennünket érdeklő tá r 
sadalm i csoport tag ja in ak  ezekkel és sa já t helyzetükkel kapcsolatos viszo
nyának bonyolult szövevénye előfeltevések nélkül csak a  konkrét helyzet 
alapos megismerése ú tján  tá rh a tó  fel és m u tatható  be.

A szociális a lape llá tásnak  elsősorban a következő típusú  feladatokra kell 
fo rd ítan ia a figyelmet, F erge Zsuzsa szerint:

a) rendszeres segítség az otthonukban egyedül élő időseknek, korláto
zottan cselekvőképeseknek ;

b) rendszeres segítség az  olyan családoknak, am elyek az átlagosnál na
gyobb terheket vállalnak, pl. fogyatékos gyerm ek vagy idős, beteg hozzá
tartozó otthoni gondozásával;

c) rendszeres segítségre a gyerm ekét egyedül nevelő szülőnek is szük
sége lehet;

d) alkalmi segítség a fentiekhez hasonló, de átm eneti helyzetekben, a 
gyerm ek otthoni ellátásában, pl., ha az anya szül vagy az egyik szülő sú
lyosan megbetegszik stb. ;

e) kom plex  segítség krízishelyzetekben, válás, halál, baleset, egyik csa
lád tag  börtönbüntetése, súlyos alkoholizmus esetén. A kom plex segítség több
féle és összehangolt cselekvést jelent, egy m ásik családtag átm eneti elhe
lyezésétől az orvosi kezelésig, jogi tanácsadásig, m unkahely-változtatás segí
téséig, gyorssegélyig. Igen gyakran a  lakáshelyzet javításában vagy ren
dezésében kell segíteni;

f) hasonló jellegű, d e  tartós segítség a többszörösen hátrányos helyzetű 
családoknál, ahol állandósult krízishelyzetről van szó;

g) hátrányos helyze tű  közösségek segítsége, am elyék révén a  közösség — 
pl. cigánytelepi lakosság, m ajorok lakossága stb. — képessé válhat bizonyos 
közös érdekek érvényesítésére.

Az első négy esetben (a, b, c, d) a  családgondozás célja nem beavatko
zás jellegű, csak annyi, hogy a család olyan maradjon, amilyen, hogy a  szo
katlanul nagy vagy h irte len  terhek  ne Toppantsák össze. A terheket le kell 
venni róluk, illetve csökkenteni kell.

Az utolsó három  esetben (e, f, g) más a  helyzet. A család nem tud  a  
társadalm i elvárásoknak, norm áknak megfelelően funkcionálni. Nem elég 
teh á t besegíteni, változtatn i is kell a családok életén. És ehhez a változta
táshoz sokféle eszköz és szakértelem , érzékenység szükséges. O lyan segítsé
get adni, aminek eredm ényeképpen a  társadalom  elfogadja a családot, és a  
család is  saját értékeit m eg tartha tja .

A  családgondozás abban segít, hogy:
— a veszélyhelyzetek m egelőzhetőek legyenek,
— a  társadalom  perifé riá já ra  kerülés elkerülhető legyen.

Ezek után m ár jobban  összefoglalható, hogy a  családgondozás önm a
gában  nem, hanem csak egy értelm esen felépített szociálpolitikai rendszer
ben hasznosíthatja tényleges lehetőségeit, értékeit.

E feladatok m egoldására kibontakozóban van egy új szakma, a  szociá
lis m unkás  szakma, nemzetközi gyakorlat a lap ján  a  szociálpolitika fontos
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területe. Ez a szakma a hagyományos „social w ork” szakmának felel meg. 
nyilvánvalóan tartalm az olyan tudás- és készségelemeket, amelyek vala
mennyi segítő szakmában fellelhetők, és vannak csakis e rre  a  m unkára vo
natkozó speciális ismeretei, készségei. Bárhol is dolgozzék a  szociális m unkás 
(családgondozó), igen körültekintően kell a családikkal kapcsolatban e ljá r
nia, szakm ájának alapvétő sajátja a segítő magatartás, a segítő attitűd. Ez 
a m agatartás jellemzi az orvost és a pszichológust, a  pedagógust, a jogászt 
stb. A szociális m unkásnak éppen az a feladata, hogy mindezekkel a  segítő 
szakmákkal szoros kapcsolatban élve gyakorolja a segítségnyújtást azoknak, 
akik igénylik, rászorulnak, ak ik  krízishelyzetben vannak, kerülnek, s a  m a
guk erejével nem  képesek problém áikat megoldani.

A szakm ának lényegi elem e az elfogadó, toleráns, m egértő m agatartás, 
a szolgálat, még ha antiszociális viselkedést tanúsít is az  é rin te tt személy 
vagy család. Ezzel az előítélet néküli elfogadó m agatartással épít ki a szo
ciális munkás a  „klienssel” és családjával olyan kapcsolatot, melyben a  csa
lád tagjai számára külön-külön és együttvéve is segítséget nyújthat. Ennek 
konkrét ta rta lm a hozzásegíti a  családókat helyzetük reális felméréséhez és 
megértéséhez, és ha szükséges, a helyzetük m egváltoztatásához döntési a l t e r 
natívákat k u ta t  fel velük együtt.

Ez a tarta lm i gazdagodás a  javasolt családgondozó tevékenységének a lá b 
bi jellemzőiben fejeződik ki:

a) az egyént környezetével egységben kezeli, vagyis nemcsak a gyerm e
ket s az a rra  rászoruló szülőket, hanem  a veszélyeztető vagy veszélyeztetett 
családokat együttesen gondozza;

b) a  gondozás nem  egyszeri beavatkozás a család életvitelébe (pl. se
géllyel, k ijárással stb.), hanem  folyamatos és egységes szociális—pszicholó
giai—egészségügyi—pedagógiai tám ogatás, am elyet erre  a  feladatra k ikép
zett szakemberek végeznek.

Ebből következően a családgondozó m unkája először is diagnosztizáló 
feladatokat tartalm az, az ad o tt problém a együttes okainak felismertetésével 
és megértetésével javasolhatja a  különböző megoldási m ódok igénybevételét. 
A szociális m unkás a diagnosztizálás m ellett azókban a  kérdésekben, am e
lyekben közvetlenül nem kompetens, a család problém áit közvetítheti a  tá rs 
szakmák felé.

A problémák feltérképezését a beavatkozás különböző fázisai követik 
attól függően, hogy a család helyzete mit kíván: szociális viszonyok rendezé
sét (munkaviszonyok rendezését, jövedelmi szint emelését, lakáskörülm ények 
javítását, egészségügyi segítségnyújtást), lépésről lépésre kell a családnak 
segítséget adni a  szociális jellegű problém ák megoldásán tú l a m indennapi 
életvitel nehézségeinek a megoldásában: segítséget kell adnia a  realitásokhoz 
való alkalmazkodásban, a sokszor összekuszált családi szálak kibogozásá
ban, az értékorientáció módosulásában.

A családgondozás minél több kérdést old meg egy ad o tt családon belül, 
annál eredményesebbnek tekinthető . Tehát, ha sikerül az elemi szociális 
igényeket jog szerint rendezni (munka, lakás, jövedelmi és egészségügyi v i
szonyok), m ásodsorban, ha sikerült a családnak a m indennapokhoz szüksé
ges tevékenységi rendszerét stabilizálni (az életvitel a  család tagjainak biz
tonságot képes nyújtani), h a  a család tagjainak egymáshoz való viszonyát 
sikerül úgy befolyásolni, hogy képesek legyenek egym ásnak tám aszt n y ú j
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tani küső beavatkozás nélkül — a k k o r nevezhető eredm ényesnek a csa
ládgondozás.

E feladatok megoldása m eghatározott szakértelm et igényel: a kapcsolat- 
felvétel biztonságát, a család tag ja ival rendszeresen visszatérő, ismétlődő 
kapcsolat fen n ta rtásá t, ezen keresztül pedagógiai, pszichikai hatás érvényesí
tését.

A családdal való kapcsolat csak elfogadó légkörben, a  v iták a t is beszá
mítva nyílt, k o rrek t, kölcsönös felelősséget vállaló rendszerként képzelhető 
el, mely azon alapul, hogy a családtagok igénylik  a  segítséget, és hajlandók 
a szociális m unkás segítségével lépéseket tenni körülm ényeik javításáért, 
rendezéséért. A ttól függően, hogy m ilyen intézményben dolgozik a  család- 
gondozó, m ás és m ás vonatkozása kerü l előtérbe ennek a m unkának.

A családsegítő központban dolgozó szociális m unkás a valóság kénysze- 
ritó erejű, sü rgető  igényei szerint valam ennyi veszélyhelyzettel kell hogy 
számoljon (válás, özvegyülés, ta rtó san  beteg családtag, alkoholizálás, öngyil
kosság, öngyilkossági kísérletek, kábítószerek térhódítása, veszélyeztetett 
gyerekek).'

A gyerm ekvédelem ben dolgozó családgondozó elsősorban a gyermek ér
dekében lép fel, és csak azokkal kerü l közvetlenül kapcsolatba, akik a gyer
mek fejlődésére hatással vannak. U gyanakkor rájuk is érvényesek az előbb 
elm ondottak: az  é rin te tt családdal kapcsolatban toleráns, elfogadó, em pátiás 
magatartás, m ég akkor is, ha a család életvitelével szemben fenntartásai 
vannak. A gyerm ek érdekében elsősorban a  szülő—gyerm ek viszony rende
zésére kell fo rd ítanunk  a figyelmet.

A nevelőotthoni családgondozók feladata kettős: az intézeten belül se
gítséget n y ú jtan i kollégáiknak, a nevelőknek, pedagógusoknak a  szülőkkel 
való együttm űködő viszony kiépítésére, valam int gondoskodni a gyermekek 
családhoz való viszonyának rendezéséről. Ennek a m unkának speciális 
eleme a  szülők, gyermekek, tan áro k  rendszeres találkozásának biztosítása 
és e ta lálkozásokban az együttm űködés képességének k ia lak ítása  a  gyermek 
és a szülő részérő l egyaránt.

Nemcsak látogatások biztosításával, hanem  intézm ényen belüli és ott- 
noni tevékenységek szervezésével is foglalkoznia kell. Hosszú, kitartó , követ
kezetes m unkával (a családi viszonyok rendezésével) felkészíthető a gyer
mek az önálló életvitel k ialakítására.

A gyerm ekvédelm i szociális m unkás együtt kell hogy m űködjék a csa
ládot jól ism erő ‘helyi családsegítő szolgálatokkal, nyilvánvaló, hogy az 6 
segítségükkel jobban  tud segíteni a  gyerm eknek, szülőnek egyaránt.

A m unka m ásik, speciális elem e a rendszeres problém amegoldó meg
beszélés, ahol egy-egy gyermekkel kapcsolatban valam ennyi felnőttel együt
tesen beszélik m eg a  tennivalókat szigorúan vett időintervallum okban dol
gozva. Ha ez a  tevékenység nem  já r  sikerrel, nevelőszülők vagy örökbefogadó 
szülők fe lku ta tásával szükséges gondoskodni a gyermek új családba helye
zéséről.

A nevelőszülői hálózat jól m űködő rendszerének tapasz ta la ta it érdemes 
a valódi családok gondozásában is felhasználni (a nevelőszülők sokoldalú 
támogatása, képzése, ellenőrzése stb.).

Azt a szem léletet kell gyökeresen m egváltoztatni a gyermekvédelemben 
(a családgondozás szemszögéből), am ely  a  családot alkalm atlannak, elitélen-
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dőnek minősíti anélkül, hogy rendkívül alaposan megvizsgálná azokat a  t á r 
sadalmi, szociális és pszichológiai ökokat, m elyek a családot a gyerm ek ne
velésére átm enetileg valóban alkalm atlanná te tték , krízisbe sodorták.

Csakis az okok m élyreható elemzése u tán  válhat érthetővé, hogy nem  
büntetni, elítélni, hanem  éppen ellenkezőleg — a  sokszoros hátrányoknak  
megfelelően —, rendkívüli módon segítséget kell nyújtan i ezeknek a  csalá
doknak: az előítéletek ellen, a lakáshelyzetük m egoldásában, a körülm ényeik 
javításában, rendezésében, a jövedelem m inim ális szintjének biztosításában, 
szinte valamennyi esetben az egészség helyreállításában.

Ebben a  m unkában a helyi családsegítő hálózattal együttm űködve a  
gyerm ek állami ellátását a családnak n yú jto tt szolgáltatásként kell felfogni, 
még abban az esetben is, ha  a  szülők börtönviseltek, jogellenesen viselked
tek. A szankcionálás a büntetésvégrehajtásban  kell hogy érvényre jusson, 
nem pedig a gyermek nevelésében. Éppen ezért, a szülők szülői szerepben  
való megerősítése a gyermekvédelemben dolgozó szociális m unkás feladata.

Ennek megfelelően gondoskodik a  szülő—gyerm ek kontaktus rendsze
res és kölcsönös lehetőségeinek biztosításáról, a  visszaadás kijelölt időpont
jához közeledve a gyermek nevelésébe fokozatosan bevonva és te rhe lve  a  
szülőt, a családot.

Amennyiben valamelyik fél, a szülő vagy a gyerm ek a kapcsolatot nem  
vállalja, gondoskodni kell az intézeten kívüli stabil felnőttkapcsolatök (kiépí
téséről a törvény ad ta  lehetőségek között.

A családgondozó feladata végül — állam i gondozott gyerekék esetében 
— az önálló életvitelre való felkészítés (pénzzel való gazdálkodás, ház ta rtás 
vezetése, gyermeknevelés, párválasztás stb.), valam in t az utógondozás. Vé
lem ényünk szerint a  gyerm eket illetően m indig az t a szervezetet illeti a  fe
lelősség a családgondozói tevékenységben, ahol a  gyerm ek él. Ha az állam i 
gondozásba vétel m egtörtént, a családgondozásért, az együttm űködésért a  te 
rületi segítő szolgálatokkal a  GYIVI-ket, illetve nevelőotthonokat te rhe li a  
felelősség — nekik kell a  koordinatív tevékenységet irányítani, ha a  gyer
mek még nem került be vagy m ár k ikerü lt az intézetből, a felkészítésért, a  
családba való visszahelyezéséért a  családvédelmi központ nevelőtanárai a  fe
lelősek — ők Irányíthatják  a m unkát.

Azoknak az intézményeknek nagy a  szerepe, felelőssége, ahová a  család
gondozó, illetve az intézet, utógondozó fordulhat: a  tanács különböző szervei, 
fogadó m unkahelyek stb., mivel csak az összehangolt tevékenység vezethet 
célra!
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В. Gelencsér Katalin— В. Talyigás Katalin

A S Z O C IÁ L P E D A G Ó G IA I  M Ű H E L Y  M O D E L L JÉ N E K  
TAPASZTALATAI PEST M E G Y É B E N  
( T á r s a d a l o m s e g í t ő  k ö z m ű v e lő d é s i  m o z g a lo m )

„Adott időpontban semmi sem folyam atos, hanem m inden jelen idejű, 
még az is, am i elm últ.

És a  je lenben m indannyian elkerü lhetetlenül term ékei vagyunk saját 
hátterünknek, neveltetésünknek, szem élyiségünknek, társadalm i szerepünk
nek és azoknak a  s tru k tu rá lt társadalm i kényszereknek, am elyeken belül m ű
ködünk” — idézi W allersteintől Bőhm A ntal és Pál László az MSZMP KB 
Társadalom tudom ányi Intézetében készült Strukturális viszonyok a helyi tár
sadalomban című tanulm ánykötet m ottó jaként.

Pest m egyében m inden abszolút jelenidejűség hatványozottan érvényesül 
nemcsak önm aga társadalm i m últjának, hanem  szinte az ország valam ennyi 
területének speciális érték- és érdekviszonyainak megjelenéseként.

Ebben a  m egyében, az ország terü le tének  6,8%-án él az ország népessé
gének közel 10%-a, 983 117 fő, a rán y ta lan  terü le ti megoszlásban, az agglo
meráció, a  m igráció  számos következm ényével.

M unkaképeskorú népességének (480 000 fő) egyharm ada ipari munkás, 
egyötöde m ezőgazdasági munkás, több  m in t a  fele ingázó. Közülük 180 000 
fő Budapestre, 70 000 fő a megyében és a  megyéből naponta több  órát a 
m unkahelyre való utazással tö lt el. Szociológiai értelem ben folyam atosan 
úton van.

A népesség-koncentráció különösen m agas a 43 települést átfogó agglo
merációs övezetben. Itt él a lakosság közel fele, 425 000 fő. Ebben az övezet
ben a zsúfoltság gondjai m ellett a m igráció okozza a legtöbb problém át. En
nek arányait jó l érzékelteti, hogy 1983-ban 54 000-en költöztek Pest megyé
be, 36 000-en költöztek  el, közülük 20 000-en Budapestre.

A m egye tíz  városában él a népesség 24° о-a, az urbanizáltsági szint ala
csonyabb az országos átlagnál. A városok között többségben vannak  az új 
városok, ahol m apjainkban form álódnak a  városi lét lehetőségei és szokásai.

A zömében ipari és szolgáltató ágazatban  term elő népesség 76%-a tehát 
vidéki körülm ények között él. 171 te lepü lésé t az elm últ évek közgazdasági 
összevonásai 130 igazgatási egységbe vonták össze, ami jelentős nyomokat 
hagyott és okozott a  települések lakosságm egtartó  képességében, a  helyi tá r
sadalmak tá rsad alm i viszonyaiban, önigazgatási hatásköreiben.

Pest m egye speciális jellemzőihez tartozik , hogy népességének közel 
20%-a nyugdíjas, terü le tén  50 000 fő kü lterü le ten , tanyákon él, 9 településén
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elkülönült telepen, 23 községben asszimilálódó formában jelentős cigányla
kosság él.

A társadalm i term elés organizációs és értékközvetítő tevékenységét vég
ző értelmiség jellemzői is speciálisak. A szellemi munkások száma 66 000 
főre téhető, ebből 20 000 rendelkezik felsőfokú diplomával.

Pest megye értelmisége új értelm iség, diplomáik 70%-a 1945 u táni, 
66%-uk m unkás- és parasztcsaládokból m obilizálódott, elsőgenerációs é rte l
miség.

Többségük fiatal, némely településen a rán y u k  60% feletti {Százhalom
batta, Vác, Gödöllő, Szentendre, Cegléd). A tanárok  55—70, a  népm űvelők 
60, a  tan ítók  80%-a nő.

A szellemi m unkások zöme városlakó, eljáró, kijáró, csekély hányaduk 
él a községekben, ezért értékform áló társadalm i hatásuk a  m unkahely fo r
mális keretei között érvényesül elsősorban. Gondot okoz a  lakáshiány, an y a
giak m iatt alacsony a községek értelm iség-m egtartó képessége, B udapest 
vonzása m iatt nagy az értelmiségi fluktuáció.

A felsoroltak teszik érthetővé, hogy a  66 000 fős szellemi m unkásságból 
a megye értelmiségi szervezeteiben viszonylag k is hányad vállal és végez 
társadalm i m unkát. A Tudományos Ism eretterjesztő Társulatban közel 2500 
fő, a Vöröskereszt szervezeteiben közel 1500 fő, a MTESZ-ben 'közel 5000 fő.

Az elm últ évtizedek társadalm i változásai átrendezték a társadalm i 
struk túrát, új érdek- és értékviszonyok közé kényszerítették és csábíto tták  
a megye lakosságát, aminek egyik legfontosabb következm énye a hagyom á
nyok, a szokások, társadalm i szerepek megváltozása lett.

M egbomlottak a szolidaritási kötelékek, előtérbe kerültek az egyéni te l
jesítm ényelv normái, az életszínvonal, m egtartásához m unkába állt szinte 
minden korosztály, intézményesült három éves kortó l a gyermekek nevelése, 
meglazultak a családot organikusan összetartó erők, m egváltozott a  csalá
dok érzelmi légköre, bizonytalanodott szerepeinek struk túrája .

Társadalm i m éretekben jelentősen nő tt az  életszínvonal, ennek m eg ta r
tási igénye felfokozta az életritm ust, az egyéni teljesítm ény m ennyisége és 
minősége iránti igényt, s megnövelte az  ehhez alkalmazkodni képtelenek  
marginalizálódási tem póját.

A migráció, a  mobilitás, a teljesítm ényelv oldotta a norm ák, a szolida
ritás korábbi kötelékeit, a társadalm i bizalom  korábbi formáit. A paterna- 
lisztikus szociálpolitika beszűkülése m egnövelte az ingerült, türelm etlen, kö
vetelődző felelősség-elhárító egyéni agresszivitásokat m indenfajta intézm ényi 
szolgáltatással szemben. K ialakult egyfajta elzárkózó m agánbizalm atlanság 
mindenféle intézményi segítség iránt. Védőnők panaszolták, hogy nem  tu d 
ják elérni a  szülőknél, hogy gyermekeiket a  védőoltásra vigyék, nem  enge
dik be őket a lakásba, hiábavalónak érzik sok családnál a tanácsadó m un
kát. Orvosok panaszolják, hogy betegeik nem  ta r tjá k  be u tasításaikat, tan á 
rok hiányolják a szülői segítő m unkát a  nevelésben, népművelők panasz
kodnak a lakópolgári közömbösségről.

Olyan tünetek  ezék, am elyeket nem lehet az intézmény formális m un
kájának növelésével megszüntetni, más u ta k a t kell találn i a lakópolgári 
együttm űködés kialakulásához.

A TIT Pest Megyei Szervezete Pedagógiai Szakosztályának vezetősége 
ehhez az első ösvényt a megye családjainak megismerésében, jellegzetes gond



jainak feltérképezésében vélte m egtalálni úgy, hogy családpedagógiai táborba 
hívta — önkéntes jelentkezéssel, részvételi d íjja l — öt m ikrorégióból azokat, 
akik valam iféle (kapcsolatban a  családokkal együttm űködnék: védőnőket, óvó
nőket, tan ítónőket, tanárokat, népm űvelőket, orvosokat, vöröskeresztes (ak
tívákat.

A családpedagógiai tábo r célja k e ttő s  volt: szerettük volna m egism erni 
sok aspektusból a z  öt mikrorégió család jainak  tipikus, norm ális életvitelből 
adódó gondjait, nevelési szituációit. A  résztvevők személyes tapasztalatai 
alapján m egtudni azt, hogy m ikor, m ié rt lehetetlenül el az intézm ényes se
gítő szándék a  szociális interakciók kü lönféle  szituációiban: az egészség- 
ügyiben, a  pedagógiaiban, a  jogiban, a  közm űvelődésiben, m ennyiben felelős 
a patthelyzetért a  hum án szakember, a  szakági sovinizmus, az intézm ényi 
vakság, a  lakópo lgári bizalmatlanság, a  közönyösség, a  tudatlanság.

Az egyhetes, nap i 10—12 órás in ten z ív  táb o r a la tt  rögzítettük Sziget- 
szentmiklós, Cegléd, Érd, Gyál, Gödöllő környékének családi gondtérképét, 
amelyben sok problém a hasonlít a családkutatások által feltártakhoz, sok 
olyan is volt, am ivel a tudósok még nem  foglalkoztak.

Törekedtünk arra , hogy a táborozok m élyebben értelmezhessék szemé
lyes szakmai szerepük funkcióit, tevékenység-alternatíváit, form ális és in 
formális hatóm ező-rendszerét, kapcsolatterem tési feltételeit.

A családpedagógiai tábo r m ásik fontos célja volt, hogy a résztvevőkkel 
megismertesse a  családszociológia, a szem élyiséglélektan, a szociálpszichológia, 
a családpedagógia legfrissebb ku ta tási tém áit, eredményeit, irodalom ajánlás
sal inspirálja azok mélyebb tanulm ányozását.

K iderült a  megbeszélések során, hogy sem az örvösök, sem a  peda
gógusok, sem  a  jogászok képzésük során nem  kaptak ism eretéket a  segítő 
jellegű kapcso latok  pszichikai jellem zőiről, a  kapcsölatalakítás, a  szociális 
kapcsolatform álás technikájáról, a  h atás elemeiről, perifériális szerepet tö ltö tt 
be képzésükben a  családról szóló inform áció, fel sem m erült, hogy az  állam 
polgár nem a k a r  m ajd együttm űködni, s így nem  is tud ják , m iként lehet 
együttm űködésre késztetni.

A családpedagógiai tábo r eredm ényes együttlét volt. Folyam at jellegű 
információcserét t e t t  lehetővé a  tudom ányos ku ta tás és a  praxis között. A 
legfrissebb és legjobb ku tatási eredm ények, tevékenységi formák helyi ad ap 
tálására ösztönözte a  résztvevőket, a  szociális interakció term észetéről meg
ismertekkel szakm ai identifikációt erősített, a  család tém akörével személyes 
családi p rob lém ák  forrásaira m u ta to tt rá , tágabb dimenzióba hélyezte az 
összefüggéseket.

A családpedagógiái tábor legfőbb ha tó ere je  a te rü le ti érdekeltség és a 
személyesség volt. Mindössze 23 fő csinálta a program ot, am elyben intenzív 
szellemi techn ikákkal, ön- és tá rsism ere ti tréningen csoportdinam ikai, sze- 
rnélyiséglélektani jellem zőkkel ism enkedték meg, mindig m indenki re flek tá l
hatott a h a llo ttak ra , elm ondhatta gondjait, a  légkör őszinte, nyílt, inspiráló 
volt. Ehhez az is hozzájárult, hogy sökan szerették, segítették az ügyet: a 
TIT-en k ív ü l a  KISZ, a  Vöröskereszt, a Pedagógus Szakszervezet.

A családpedagógiai tábo r eredm ényeként a  résztvevőkben gazdagodott a 
formális d im enziókban is a  családokkal való együttm űködés lehetőségeinek 
sora, m egm utatkoztak  azok az értelm iségi -kezdeményezések által betölthető  fe
hér foltok, tá rsad a lm i informális mezők, m elyekkel bizonyos családi problém á-
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kát meg lehetne előzni, láthatóvá váltak  azok a  tevékenységi form ák, am e
lyekkel társadalm i kooperációval segíteni lehetne a  meglévő családi problé
m ák oldásában, amely együttm űködésekkel a harm onikus családi é let értékei 
m egm utathatok volnának, társadalm i értékké emelődhetnének.

A táb o r segítőkész hum án ethosza, értelmiségi szakmaközi jellege, a 
centrális problém ának elfogadott családpedagógia interdiszciplináris közelí
tésm ódja ösztönző erőnek bizonyult.

A m ikrorégiók tagjai tervező-elemző team eket alkottak, a problém ás 
jelenségek alapos elemzésével keresték a családi gondok helyi okát, szak
máik és lehetséges összefogásaik prevenciós, teráp iás lehetőségeit.

Az igényes tábori program  b elá tta tta  a  tudáshiányokat. A  résztvevők 
kérték a  táb o r jellegéhez hasonló évközi, folyam atos együttm űködési, to v áb b 
képzési fórum  biztosítását a TIT keretei között.

A helyi gondok elemzéséből kibontakozó társadalm i jellegű segítőform ák 
terveit lá tva  a  TIT Pedagógiai V álasztm ánya tám ogatta ezt a  k érést. Ügy 
véltük, hogy a  folyamatos megyei együttm űködés során a helyi tap asz ta la 
tokból átfogóbb Pest megyei családgond-térképet tudunk m ajd közösen a l
kotni, a  családokkal való eredményesebb együttműködéshez alap- és k iegé
szítő családszooiólógiai, személyiséglélektani, szociálpszichológiai, szociológiai, 
kommunikációelméleti, m entálhigiéniai ism ereteket tudunk a  résztvevőknek 
biztosítani, akiktől a családpedagógiai problém ákra új, önkéntesen igénybe 
vehető, folyam atosan, az igénylő gondjaihoz igazodó ism eretterjesztési form a 
kiterjesztését, hatékony népszerűsítését és alkalm azását vártuk.

A 23 lelkes, önképzésre, közös továbbképzésre és lakóhelyeiken család- 
segítő m unkára vállalkozó hívta életre a TIT Szociálpedagógiai M űhelyét.

A terveket jelentősen gazdagította az ELTE ВТК Közművelődési Tanszé
kének együttm űködő kooperativitása, a tábo ri kezdeményezéseket to v áb b fe j
lesztő közművelődési modellkísérlete.

Az ELTE ВТК szociálpedagógiai képzési kísérletének tapasztalatai, a  m o
dellkísérlethez kapott anyagi eszközei lehetővé tették , hogy a  Szociálpedagó
giai M űhelyben egy-egy településről nagyobb számban részt vevő család- 
segítő team ek mellé szaktudósok folyam atos segítségét biztosíthassuk, a 
Szociálpedagógiai Műhely hatókörét ú jabb megyei települések értelm iségére 
is kiterjeszthessük, a  m űhely foglalkozásaira a  legfontosabb családi k é rd é 
sek szakkutatóit m eghívhassuk, tevékenységünket a  szociálpolitika ú j el
veinek megfelelően szervezhessük.

A SZOCIÁLPEDAGÓGIAI MŰHELYBEN 
FOLYÓ MUNKA ALAPELVEI

— Az em beri személyiség tisztelete (akkor is, ha értékeivel nem  azono
sul a  segítő).

— Meggyőződés arról, hogy m inden em berben megvan a  lehetőség a 
változásra.

— Feltételezés arról, hogy m inden em ber érték, és tevékenyen hoz
zájárulhat a  sa já t sorsát illető döntésekhez.

— A nnak átérzése, hogy a  szociális m unkásnak, a változást előidéző
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szakembernek nagy felelőssége van, s én jének  ebben az etikai a ttitűdben  
kell megmutatkozni.

— Meggyőződés a rró l, 'hogy valamennyi em bernek joga van kibontakoz
ta tn i képességeit, m egvalósítani személyiségét.

— Képesség szerzése az  egyéni és tá rsad a lm i (szükségletek felism erésé
re, jó döntések m eghozatalára.

— Ismeret szerzése a  különböző tám ogatási formákról, azok milyensé
géről, mértékéről, sürgősségéről.

— Képesség szerzése a  segítségadáshoz, a  kölcsönös bizalom m egterem 
téséhez, Olyan m ódszerek alkalmazásához, am ely  során a rászorulók „függet
lenül” oldják meg m indennapi problém áikat, alkalm azkodóvá válnak az új 
életkörülményekhez. (Segíteni oly módon, ho g y  segíteni tud janak  magukon.)

— Képesség szerzése az adott szituációban legmegfelelőbb elvek és 
m unkaform ák, m ódszerek alkalm azására, egyénekkel, csoportokkal, szer
vezett környezetben, m egfelelően tervezett m unkában .

— Együttműködési képesség szerzése intézm ényekkel, szervezetekkel, 
szakemberekkel és különösképpen önkéntesekkel.

A SZOCIALPEDAGÓGIAI m ű h e l y  c é l j a i

1. A családokkal m unkája  'kapcsán közvetlen  kapcsolatba kerülő, segítő 
és normaformáló lehetőséggel a  bizalom a la p já n  jelentős hatóerővel b író  sze
m élynek árnyalt, sokoldalú társadalom kép, alapos, elemzett helyismeret, csa
ládfunkció és családlélektani, családpedagógiai ism eret biztosítása ahhoz, 
hogy az intézményi k e re tek  között végzett szakm ai tevékenységét a  család 
értékform áló erő h a tása it is  betervezve eredm ényesebben végezhesse (a való
ságismeret növelése).

2. A iműhelytagság helyi társadalm akban m űködő hum án szakembereinek 
a családokkal épülő kapcsolataihoz a case-w ork, a  community-work, a cso
portdinam ikai m ódszerek, a közösségfejlesztés ‘tudnivalóinak m egtanítása, a 
hatni tudás készségeinek formálása (a form a és a módszer bővítése).

3. A hum án értelm iség helyi társadalom ban  betöltött szerepének, fele
lősségérzetének, presztízsének emelése, a  szolidaritás értékének emelése a 
szakmai kompetencia társadalm i segítő tevékenységi formákba való k iv ite lé
vel, a  humán szakm ák egym ást segítő összefogásával, a családi lé t épségéért 
a  szakmai és laikus kom petencia in tegrálásával (társadalm asítási folyamat).

4. Az egyes településeken  kialakuló különböző segítő mozgalom koope
ra tív  és in tegratív  kereteinek  m egterem tésével növelni a  helyi társadalm ak 
értelmiséggel való együttm űködési form áit, tevékenységi kereteit, serkenteni 
az értelmiség kötődését a  helyi önsegítő akciókhoz, folyamatokhoz, csopor
tokhoz, hagyom ányokhoz, településekhez, em elni a  közvéleményben az em
beri törődés, a  'tapintatos figyelem, a segítőszándék, a  folyamatos segítség 
értékét (szakmai ethosz és önismeret).

5. A m űhely m unkájához a tagókat tudom ányos igényű és segítségű 
helyi valóságelemző m unkával szeretnénk kapcsolni úgy, hogy ösztönözzük 
a  helyi szellemi m űhelyek helyi alkotó, segítő  ak tiv itását, a  központi prog
ramokkal, íirodalom ajánlásokkal frissen ta r t ju k  szakmai és általános érdeklő
dését, tudását, védjük az  értelmes közösség szellemi és praktikus m unkafor
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máival 'tagjainkat az elszürkülés, a provincializmus, a  vidébiség és az el
magányosodás veszélyeitől (permanens önképzés).

6. Új tevékenységi, helyi közösségi segítő form ák alkotásával szeretnénk 
az egészséges lokálpatriotizm ust, helyi öntudatot, szolidaritásérzést inspirálni, 
új 'segítő szokásokat, hagyom ányokat, m ikrorégiók közötti segítő összefogá- 
sőkat indukálni, a  műhely keretei között ism ertetni, terjeszteni (perspektí
varendszer alkotása).

7. Szeretnélek a  helyi valóságelemző m unkával az egyes települések hu
m án értelmisége, helyi hatalm a és a  tudom ányos ku ta tás szám ára lá thatóvá 
tenni a  speciálisan helyi, családi létet ziláló tendenciákat, a  változó életfor
mákból általánosan következő feszültségforrásokat, a  családi é let épségét 
veszélyeztető és segítő jiélenségék sorát, a  m űhely tagsága és tudósgárdája 
által k im unkált preventív és teráp ikus javaslatokat az intézm ényi és tá rsa 
dalmi cselékvésekhez (teória és praxis egysége).

A SZOCIALPEDAGÖGIAI m ű h e l y  f u n k c ió i

1. Informatív, képzési funkció

Feladatának tek in ti a  m űhely, hogy tag ja it a  m agyar társadalom  válto
zásainak, fejlődésének főbb trendjeirő l, a családi élét alakulását befolyásoló 
tényezőiről, az ahhoz kötődő tudom ányos kutatások legfontosabb eredm é
nyeiről előadásokon, ajánlott irodalm akkal folyam atosan tájékoztassa, s biz
tosítsa a Pest megyei m ikrorégiókban m űhelytagság által fe ltá rt tények , ten
denciák, kezdeményezések megismerési, csoportos, plenáris v itatási, megbe- 
szélési lehetőségét.

Feladatának tek in ti az interdiszciplinárisán használható készségek elem
zését, fejlesztését ön- és társism ereti csoportokban, alkalm anként szociálpe- 
dagógiai hétvégek tréningjein.

Tudományos konzultatív  segítséget ad a  helyi esetek szakmai és segítő
kapcsolati m unkában érvényesíthető tapasztalati anyagának elemzéséhez, 
szakmai publikációvá formálásához, a  készített tanulm ányokat 'évkönyvekben 
rögzíti.

Az azonos foglalkozásúak vagy azonos problém akör irán t érdeklődők 
számára alkalm anként vagy folyamatos intenzitással — igény szerin t — 
speciális foglalkozást (vagy sorozatot, tanfolyam ót) szervez a  kom petens se
gítő m unkához (védőnők, óvónők, családgondozók, orvosok, jogászok szemi
nárium ai és családi, válási szeminárium, egyedül élők szem inárium a, nyug
díjelőkészítő szeminárium stb.).

A Szociálpedagógiai M űhelybe folyam atosan bekapcsolódó tag ság  szám á
ra biztosítja a  korábbi anyagok (előadások, problém atérképek, tanulm ányok, 
felmérések, egyéb kezdeményezések) megismerését, alap- és ú j irodalm ak 
bibliográfiáját a szisztematikus önképzéshez. Az önképzéshez szakm ai segít
séget, konzultatív  alkalm akat nyújt.

A plenáris ülések eddigi előadói és tém ái a következők vo ltak : dr. Bu
da Béla: A segítő kapcsolat; dr. Szalai Jú lia : A szociálpolitika változása 
M agyarországon; dr. Vági Gábor: Településszociológia és problém ái Pest 
m egyében; dr. Tausz Katalin: Társadalm i mobilitás, társadalm i s tru k tú ra  és
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a  család; H. Sas J u d it :  Életmód és a család; dr. Békési Ágnes: A családi 
konfliktusok szociológiája.

Az inform atív képzési funkciót a  m inden hónap második szom batján 
2—6-ig tartó  foglalkozásokon realizáljuk, a  p lenáris üléseken és a  helyi te 
lepülésekről jö tt érte lm iségek  kiscsoportjaiban.

2. Identifikációs funkció

Rendkívül fontos a  helyi csoportokban a  különféle szerepek szakmai 
ethoszának és p roblém áinak  m egm utatásában az  értelmiségi szereppel való 
olyan azonosulás, am ely  csoportban elemzi a  családdal való szakmai kap
csolat szerepkonfliktusát, szerepfeszültségeit, kom prom isszum kényszereit. A 
pszichológus—szociológus—pedagógus team  álta l vezetett csoportokban a tá r 
sadalm i presztízsben e ltérő  helyzetű hum án szakm ák gondjaik azonosságán, 
perspektíváik közösségén, a  cselekvő szándék komolyságán fokozatosan 
egyenlővé válnak, egym ás segítő szövetségesei lesznek a helyi családsegítő 
m unkában és lakópolgár szinten is.

Fontos tendencia e folyam atban az is, hogy a  szakmai szerepek e lő íté 
leteit fokozatosan o ld juk , a  bizalm atlanság előidézőit értelmezzük, a fo lyam a
tokban a személyi oko t kereső tendenciát, a  beskatulyázásra való hajlandósá
got, a projekció t ip ik u s  h ibaforrásait értelm ezzük, árnyalt, megértő problé
makezelés igényét form áljuk .

Az attitűdök funkció i közül a  társadalm i környezethez való adap tív  al
kalmazkodásban szeretnénk  a  csereelméleti a lap ú  kötődést erősebbé tenni, a 
szerepelvárások közül a z  eddigi m uss-elvárások (jogi következményekkel) és 
boll-elvárások (közösségi szankciókkal) m ellett a szociális interakcióban a 
kezdeményező fél o ldaláról m egnyilvánuló kann-elvárások (tisztelet, egyen
rangúság) hangsúlyait nyom atékosítani, az  in terakciók intonációját demok
ratikus felelősségteljességben egyenrangúra hangolni. Ez a legnagyobb önis
m eretet igénylő fe ladat, m ert a formális szakm ai szerep aszim m etrikussá te
szi, afelé húzza az  intézm ényi szerepeket. Ez a  jelleg kísért aztán  a  h iva
talon kívüli iden titásokban  is, feleslegesen.

A Budapesten ta r to tt  m űhelyfoglalkozások helyi csoportjaiban zajló 
együttes élmény je len tősen  növeli a plenáris m unka nagycsoportjával szem
beni helyi iden titást, a  „ceglédiség”, az „érdiség”, az „aszódíság" stb. tudatos 
kutatását, felvállalását, m ásaknak való fe lm utatását.

A helyben végzett családsegítő m unkában a  „m i-tudat" elvben is, cse
lekvőén is segítő tényező.

A területi csoportok családsegítő kezdem ényezései inspirálóan hatnak 
egymásra, de nem  a  másolás igényével, hanem  a  helyi igényekhez adaptí- 
van igazodó forma, új tevékenységi keret kim unkálásában.

Az identitás erősítésében a helyi csoportok szerepe ott lehet jelentős, 
hogy fokozatosan bővíti m inden egyes m űhelytag társadalm i mozgásterét, 
informálisan fe lvá lla lt társadalm i funkcióit, s olyan rétegeket vezethet el a 
valóságosan seg ített m agánszférából a m űvelődés-kultúra világán át a  köz
életig, akik eddig kü lön féle  magányaik, identitáshiteik , tevékenységi terek  
hiányából, 'közösséghiányból attó l távol m arad tak . A helyi iden titás tartalm i 
gazdagítását is eredm ényezheti egy olyan új családsegítési forma, amely köz
tudássá válik, szövetségeseket mozgat az egész helyi társadalomból.
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3 Kooperációs funkció

Jelentős inspiráló hatást fe jt ki az  a  m űhelytagsági követelm ény, hogy 
ak tívan  vesz részt a  közösség m unkájában, önként gazdagítja  azt új, általa 
k ipróbált kezdeményezésekkel. Ilyen kezdeményezések hoznak létre  tudo
m ányos igényű együttm űködést tudós és tan ár között, orvos és védőnő kö 
zött, település és településcsoportok között, helyi csoportok és formális igaz
gatási hatalm aik között, m űhelytag és intézmény között különféle célok 
érdekében. (Felmérő ív szerkesztése, lakótelepi szociológiai felm érés elemzése, 
szülői levelek adaptálása, családsegítő m unkaformák m egvitatása, kallódó 
gyerekek szám ára művelődési házban „klub” vagy m ás szervezése stb.) A 
kooperációk spontán helyi problémák által vezérelték, élőszavas terjedésük, 
írásos hatásuk kedvcsináló, személyes jellegű, inspirativ. Törekszünk erősíteni 
a más-más formák, kezdeményezések azonos, értékének h ité t, a  folyamatosan 
nehezedő kooperációk perspektívatudatát.

Kooperációink egyelőre belső, tanuló kooperációk, csoportjaink helyi kö
zösségei most tanulják  egymást, a  tennivalókat, a  lehetőségeket. Érési fo
lyam ataik  sem  lesznek egyritm usúak, m ert eltérő helyzetű, aktivitású, presz
tízsű és öntudatú személyiségekből önként szerveződnek össze. Ott, ahol a  
társadalm i mozgalom élén a  formális intézményi hatalom  egy vezetője áll, 
nagyobb tem póban lehet hatékonyan szervezett segítő m unkát kezdeni. 
Ilyen csoportjaink közül Érd csoportja. Ahol zömmel beosztott értelmiségiek
ből, esetleg egy értelmiségi csoportból verbuválódott a  helyi tagság, o tt a  
kooperáció lassabban fog megindulni, m ert előbb a kü ldetés-, az identitás- 
tudato t, a  mozgásteret kell m egtanulniuk.

Az a  Szociálpedagógiai M űhelyben a legfelemelőbb, hogy ezt egymástól 
és nem  a m űhelyt segítő tudósoktól tanulják . A tudósok az  értelmezést, a 
szám ukra valóságot segítik te ljes tarta lm ában  kibontani.

A Szociálpedagógiai M űhely tudós tagjai sokféle intézm ény családdal 
kapcsolatos ku tatási aspektusait, kutatási értékeit hozzák közénk. A Nép
művelési Intézet mentálhigiénés országos tapasztalatait d r. Fodor Katalin, a 
M agyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének k u ta tás i értékeit dr. 
Szalai Júlia, a  VÁTI-t dr. Kelemen Bertalan, az OPI-t Pőcze Gábor, Somor- 
ja i Ildikó, Szalai Katalin, az ÉLTE Szociológiai In tézetét dr. Tausz Katalin, 
Bölcsészkarának Közművelődési Tanszékét Talyigás K atalin , Gelencsér K a
talin , Török Iván, Tanárképző Főiskolai K arát M olnárné Szabó Anna, Hor
váth  Judit, a  Zsámbéki Tanítóképző Főiskolát dr. Komlósi Piroska, a  Buda
pesti Tanárképző Főiskolát dr. Békési Ágnes, a LARES Humánszolgáltató 
Kisszövetkezet tapasztalatait dr. Gondos Anna, a budapesti nevelési tanács
adók (tapasztalatát Bartha Daisy. Nagy figyelemmel k íséri m unkánkat kez
dettő l dr. Kovács Géza, teljes, lehetséges erejével tám ogatja  a  TIT Pest Me
gyei Szervezetének vezetői közül Jónás Zoltán titk á r, Balogh Lászlóné, a 
társadalm i szakosztályok szervező m unkatársa.

Ha kellően felkészültünk kooperációs kezdeményezéseinkkel, megkeres
sük  a  megye társadalm i mozgalmait, a  Vöröskeresztet, a  H azafias Népfrontot, 
a KISZ-t. Szívesen látunk és iképzünk m űhelytagjaink között ezektől a szer
vektől rólunk tudom ást szerzett aktívákat.



4. Innovációs funkció

Ügy ítéljük, hogy a családsegítés jelen formái elégtelenek és egyolda
lúak. Nincs a norm ál életvitelű, norm ál gondokkal küzdő családok számára 
pl. személyesen igénybe vehető, önkéntesen kezdem ényezett családsegítő szol
gálta tás pl. a  nevelés vagy bárm i egyéb probléma m egoldására. A nevelési 
tanácsadókba való iskolai elküldés stigmatizáló jellegű, kudarcként éli meg 
többszörösen az t a  szülő, így a nevelői segítségről trau m a tizá lt élményei m a
radnak.

Nem érték a  jó, az eredm ényes szülői nevelés, pedig azzá kellene tenni. 
Ezt minden településen csak az a  réteg  teheti értékké, am ely  rétegnek a  leg
nagyobb közvéleményformáló ereje, hatása van. Ez a  ré teg  m inden települé
sen más foglalkozási csoporthoz tartozik, de zömmel a  középső osztályokból 
kapja, bírja ezt a szerepet. Oda kellene eljutnunk, hogy ez a ma hiányzó 
közvélem ényform áló erő m űködni kezdjen, a  neveléssel való személyes tö - 
íődés, emberi, szülői, lakópolgári erénnyé váljon.

A Szociálpedagógiai M űhely kezdeményezései m ind innováló jellegűek, 
szakmai hatásnövelő és családsegítő társadalm i mozgalom ban egyaránt.

Kooperatív innováló k ísérlet az érdi csoport Szülői Levelek című ismeret- 
terjesztő m unkája, am elyben N yugat-Európában m ár bevá lt nevelési, gondo
zási ism ereteket, fejlődési fázisokhoz kötődő normál és e lté rő  viselkedési tü 
neteket közölnek a  szülőkkel elein te heti, később havi, m ég  később félévi, 
évi gyakorisággal a gyerm ekről, a  segítségkérés intézm ényeiről, lehetőségei
ről, 0-itól 14 éves korig. A csoport most fordítja, adap tá lja  érdi és rétegvi
szonyokra a leveleket, nyom dai (kapacitást, mecénást keres.

A védőnők nagyon örülnek a  tervnek, m ert a Szülői Levelekben foglalt 
norm ától való eltérésről könnyebbnek gondolják a  szülőkkel való eredm é
nyesebb komm unikációt, biztosabbnak a  szülői tá jékozta tást.

A gödöllői csoport a Hazafias N épfront családsegítő szolgáltatásával építi 
a  kapcsolatot, próbálgatja a  legjobb mozgalmi kezdeményezési formát, m i
után  a  tanácsi apparátussal a  tájékozódó megbeszélést megszervezte. Az óvó
nőképző szakközépiskolában ön- és társism ereti trén in g e t szerveztek és csa
ládpedagógiai speciálkollégium ot indíto ttak  a  m űhely tag ja i.

Cegléden a  lakótelepi családszociológiai felmérés lep te  meg a ku ta tókat 
is azzal, hogy nem  bezártak a  lakások életterei, sokszínű, funkcionális kap
csolatok élnek egy-egy ház lakói között, vigyáznak, ügyelnek egymásra, egy
más gyerekeire, a  szomszédsági viszonyok hiányzó családi viszonyokat pótol
nak. Az osztályfőnök szülői csoportot vezet önkéntes csoportosulás alapján, 
am ely könnyíti tanári nevelőm unkáját; 27 levelet ta rta lm azó  írást készítettek 
öngyilkosjelölteknek, am ely igen szuggesztív, most keresik  hozzá a kiadót; a 
lelkész családgondozó rendszert szervezett öregek szám ára, azok azonban 
nem kívánták igénybe venni, e lu tasíto tták .

Aszódon a  településfejlesztési terveket hangolják össze a  családsegítő 
munkával, intenzív önképzéssel.

A budapesti csoport 17 intézeti fiatal családba való visszahelyezésén, an 
nak problém aelhárításán dolgozik nagy lelkesedéssel.
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A szocialpedagögiai műhely működési jellemzői

1. Az öntevékenység

ö n k én tes  a  jelentkezés, a  részvétel, am elyért 50 forintot kell fizetni. He
lyi elemző imuníkát, később segítő m unkát íkérürtk végezni, am elynek ak tiv i
tási mélysége is önkéntes, de szupervízióval kontrollált, önkéntes lesz a  ké
sőbbi intenzív vagy lazább tém acsoportban való részvétel is.

2. önképzés

Az önképzést segítjük alapvető szakirodalom  ajánlásával, az  előadá
sok tém ájához kapcsolódunk helyi problém ák gyűjtésével, csoportvélem ény 
megformálásával, a lehetséges segítési módozatok kim unkálásával. Az ön
képzést célozza az előadások rögzített, m egvehető anyaga, am elyet a  résztve
vő feldolgozhat, továbbadhat, m egvitathat az előadóval, a  csoporttal, ö n 
képzést céloznak az esettanulmányok, am elyek szituációt, később videóm ag
nós anyag felhasználásával önismereti, társism ere ti készségeket fejlesztenek, 
növelik a  személyes hatásrendszer tudatosságát, szabályozottságát.

A Szociálpedagógiai M űhely a  tém akörébe vágó m űvöket időnként a 
helyszínen megvehetővé teszi.

3. Csoportos szellemi munka

Most még a  havi foglalkozások jelentős hányadát a helyi csoportok 
problém agyűjtése, -értelmezése, a  plenáris előadásök utáni tém a adaptálása 
teszi ki. Rendkívül tanulságos valam ennyiünk számára a  dolgokról való 
gondolkodás sémaszerűsége, gyakran sztereotip jellege, másrészt a problém ák 
csőlátó szakmaszerűsége, szakmai szubjektivizm ussal történő megítélése, az el
dologiasodott szemlélet, néha a  karita tív  általánosság és a konkrét problém a 
előítéletességének egy személyben te ttenérhető  dialektikája. Az összeszokott 
csoportok őszinte légköre, pszichológusi vezetése a  garancia arna, hogy m in
den meggondolt gondolat kimondható, úgy értelmezhető, hogy az  a csoport 
véleményegészében is benne legyen. A köznapi kommunikáció sokértelm ű
ségén gyakran  van mód ledöbbenni, am ikor egyezményesen evidensnek h itt 
fogalmak ta rta lm ait kissé pontosítani p róbáljuk . Színes, nehéz m unka, em
pátia- és tolerancianövelő hatása kiváló.

G yakran élnek a pszichológusok a  csoportdinam ikai folyaam tok esem é
nyeinek tudatosítási lehetőségeivel. A csoportok in tim  közege ad  m ajd  mó
dot a rra  is, hogy a helyi csoportok tag ja i kudarcaikat is a  közös elemzés 
tárgyává m erjék tenni valam ennyiük okulására.

4. A plenáris munka

Egy részét az éppen m eghívott előadó tém afelvezetése teszi, de jelentős 
szerepe van a csoportokban végzett problém agyűjtő és tipizáló m unka be- 
m utatásánák is. A helyi csoportok „m i-tudatá t” növelő tényező, ak tiv itá sá t 
serkentő erő, hogy az előadás témájához gyű jtö tt legjellemzőbb gondokat a 
plenáris ülés egésze előtt is be kell m utatn i, ta rta lm át röviden értelm ezni a
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csoport választott szóvivőjének. Ezeket m indig sokszorosítjuk, s így m inden 
csoport legfontosabbnak íté lt m indenkori gondolatai minden m űhelytag szá
m ára megismerhetővé, alaposabban tanulm ányozhatóvá, a  többiekével össze
vethet övé válnak.

A plenáris 'ülésen bem utatandó, helyi p roblém ákat tipizáló, gyűjtő m unka 
a Szociálpedagógiai M űhelyhez és a helyi csoporthoz ás sokszínű egyéni k ö 
tődést, kapcsolatokat erősít a  részvétel személyességének 'lehetőségével, a  
kooperáció tém a á lta l vezérelt szisztematikus rendjével, szerepidentitásokat, 
biztonságérzetet gazdagít, perspektívát ad  a  személyes és csoportos tá rs a 
dalmi erőfeszítések érte lm es tevékenységeihez, s legkülönösebb értékekén t 
a központi, havi foglalkozásokon helyi közösségéket épít, segít, ösztönöz.

A sz o c iAl p e d a g ó g ia i  m ű h e l y  t a g s Ag a

A tagság Pest m egye szellemi m unkásainak  csékély hányada, de önm ű
velésében az ú jra  fogékony és a szociális gondok irán t személyes felelőssé
get 'is érző kis csoportja. A kezdő 23 fős lé tszám  a  „suttogó propaganda” 
módszereivel duzzadt k é t  hónap a la tt  110 főre.

E létszám ban a  pedagógiai ágazat: óvónők, tanítónők, szaköktatók kép
viselete a legnagyobb, közel 40 fő. Jelentős a rá n y t képviselnék a  szociális 
igazgatás m unkásai, nevelőtanárok, családgondozók, cigányügyi előadók közel 
30 fős jelenlétükkel. Orvosok, védőnők 20 fős szakmaképviseletét jól egé
szíti k i a tudom ányos 'kutatók: szociológusok, pszichológusok, andragógiai, 
pedagógiai szakértők hasonló arányú csoportja, a  2 jogász, a  reform átus le l
kész, a  tanácselnök. A  különböző beosztású, képzettségű társaságban az egyén 
értékét nem a  beosztás, hanem  a  közös ügyhöz te t t  tudás, segítőkészség, 
m unka határozza meg. Azt rem éljük, hogy ezék a  közösségek a  sókforrású 
tapasztalatokkal, új k u ta tá s i eredm ényékkel a  szakmai és segítő m unka la i
kus kom petenciáját megnövelik, helyi segítő mozgalmakkal a  társadalm i ön
igazgatás form áit gazdagítják.

A résztvevők átlagéletkora 32 év, közel egynegyedük férfi, a  többi nő. 
Ez a  tény elgondolkodtatóan m utatja , m ennyire nagy ligény van az aktív , é r
telmiségi szintű részvételt kínáló, inspiráló szellemi m űhelyekre, am élyék a 
hum án 'kapcsolatokkal dolgozó szakem bereket úgy kapcsolják be önkénte
sen ezen szférák legfrissebb tudom ányos szellemi áramkörébe, hogy szakmai 
szerepeik hum án  ethoszának társadalm i érvényesítésével kiszélesítik m ozgás
terüket, rezonáló közegüket, megerősítve benne önmaguk jelentőségét, m i
közben elkerülhetővé teszik számukra a provinciálizálódás, az elszürkülés, 
az elmagányosodás nagy csapdáit.

összefoglalóan: a Szociálpedagógiai M űhely inspiráló cen trum ként k í
ván tevékenykedni Pest m egye helyi társadalm ainak  családi élet épségét óvó, 
segítő helyi tevékenységi fórumaihoz, társadalm i mozgalmaihoz. E szerepé
ben szeretné növelni a  hum án kapcsolatokkal dolgozó értelmiségi szakem berek 
interdiszciplináris tudásanyagát, valóság és társadalom , valam int az ind irek t 
módszerű hatásra és a társadalm i öntevékenységre vonatkozó ism ereteit.

Aktív, tudom ányos segítségnyújtással k ív án ja  tám ogatni a  k ialakuló  he
lyi öntevékenye égi rendszereket, mozgalm akat. Segíti a  mozgalomszervezők
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belső körének kohézióerősítéséit, növeli szakm ai kom petenciáját, a lte rn a tív ák  
keresésével segíti a  legoptimálisabb lehetőségek m egtalálását. Törekszik a  
családokkal dolgozó intézmények m un k atársa ib an  az elfogadó, megértő te n 
denciákat növelni, segít csökkenteni a  társadalm i öntevékenység irán ti h iva
tali féltékenységet.

O lyan magán- és csoportos kezdeményezéseiket ösztönöz, am elyek az 
egyén, a  család és a társadalm i egész közö tt p rim er csoportokon keresztül a  
családról a  családba új érdekeket, új értékeket, új ideológiákat közvetítenek, 
próbálják őrizni a  helyi nemes hagyom ányokat, és  a k o r leikéhez igazodó új 
családi tradíciókat próbálnák alkotni.

A helyi hum án értelm iség segítő öntevékenységi mozgalmát autonóm , 
speciális struk túra a lko tására ösztönzi, segíti a  csoportot a fejlődés kü lönbö
ző fázisaiban m indenkor figyelve az identitás, a  kohézió, az integrálódás spe
ciális jellemzőire. Sokszínű, sokform ájú öntevékeny segítő tevékenységeket 
szeretne Pest m egyében életre hívni.

Fórum ot k íván  nyújtan i a  legjobb társadalom segítő  aktivitások m eg is
meréséhez, indításához, segítőtársak személyes megismeréséhez, az  elkötele
ződést, az  involválódást személyes élm ényalkalm akkal segíti.

A családi élet épségét óvó, segítő tevékenységi form áival ú j, helyi ny il
vánossági fórum okat, szabályozó erejű tá rsad alm i ikonfrollofcat segíthet k i 
építeni, új tám aszt, inform ációt, segítési m ódokat ta lá lta th a t a  szakm ai és 
laikus kompetencia integrálásával ko runk  társadalom lélektani gondjaira, a  
segítséggel növelheti em beri létünk értékeinek  súlyát, a  társadalm i bizalom 
erejét, a világban való otthonosságunk érzetének biztonságát.
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Kresalek G ábo r— Mezei György— Szemadám György

N Y O L C E M E L E T E S  M A R H A S Á G O K
( C s o p o r t k é p z ő  k í s é r l e t e k  e g y  d i á k o t t h o n b a n )

A kollégium  a  hetvenes évek végén épült Budapest egyik munikáskerü- 
letében. Nyoloemeletes, riasztó betontöm b. Előtte futballpálya, háta  m ögött 
„klasszikus” szocreál stílusban épült szakm unkásképző iskola és ta n m ű 
hely. E k e ttő t összekötő aula a  kollégium  ebédlője. Az épület m inegy 600 
gyerek szám ára biztosít szálláslehetőséget. Ezen intézm énynek kellene meg
oldania az összes gyerek tanulással, étkezéssel, szabadidő-eltöltéssel, k u ltú 
rál ódással kapcsolatos problém áit, valam in t értéktárgyainak megőrzését.

Itt lakik egy gim názium  és három  szakközépiskola villanyszerelő, elekt
roműszerész, repülőgép-szerelő, autószerelő, m echanikai műszerész szakm át 
tanuló összes vidéki diákja, valam int három  szakmunkásképző in tézet ko l
légista tanu ló ja . A szakm unkásképzőkben a  következő szakmák elsajá tító i 
végzik tan u lm án y aik a t: villanyszerelő, esztergályos, hengerész, öntő, szoba- 
festő-mázoló, papírgyártó . A fiatalok elhelyezése a  kollégiumban a  tan u lt 
szakmák h iera rch iá ja  szerint tö rtén ik  — legalul laknak  teh á t az öntők, leg
felül pedig a  repülőgép-m űszerész szakközépiskolások.

A kollégium  rövid történetének tip ik u s  epizódja, hogy hétéves m űkö
dése a la tt nyolc igazgató vezetése a la t t  állt. Az 1983,84-es és az 1984'85-ös 
tanévben a  kollégium  fennállása óta először történtek a gyerekeket pozití
van érintő Változások. A m indennapi é le tre  vonatkozó újdonságok leglénye- 
gesebbike a diákok számára szervezett, külső pénzkereseti lehetőséggel járó 
munka volt. A kollégium  ku ltu rális  é letében  változást hozott a különböző 
művészeti csoportok megalakulása, fonotéka felszerelése a könyv tárban , de
m okratikus szerkesztésű diáklap lé tre jö tte .

Természetesen ezek a  változások sem  tu d ták  feloldani az épületben, il
letve az intézm ényben az évek során felhalmozódott problém ákat és ano
máliákat. Az 1984,85-ös itanév elsős és harm adikos kollégistáinak vélem ényé
ből idézünk fel egy párat az alábbiakban. Az általunk „hangulatjelöntésnek” 
nevezett lá tle letükhöz ta lán  csak an n y it tehetünk  hozzá, hogy felsorolt k i
fogásaik valósak.

* * *

1. V élem énynyilvánításom  a  kollégium ról: SZAR!
2. JÓ!!!
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3. Kollégiumi élet. Én a kollégium ot második otthonom nak itartom, de 
aggályaim  vannak a  jövővel kapcsolatban. Ennek a  kollégium nak nagyon 
sok jó és nagyon sok rossz oldalai vannak. A jó oldalával kezdeném : az én 
m egítélésem szerint a  kam asz fiatalokat a  jövőbeli életre próbálja nevelni, 
a rra , hogy próbálkozzanak az idelyük beosztásával. Ezzel szemben ezt a 
folyosón nem  lehet érzékelni. Másrészt, az  iskolához közel van, és több ide
jü k  m aradna a  tanulásra, m int hogy utazgatnánk haza. De ezt nem  veszik 
figyelembe a srácok.

A lakószobákat vagy helységeket átfestették ez nagyon jó, de az sé
relmezem, hogy a  falakra nem  lehet feltenni semmilyen díszítő eszközöket 
és a szobák fala így nagyon sivár. Rossz oldala a  kollégium nak szerintem 
az, hogy a  kimenő egy kicsit kevés. Ezt én úgy oldanám  meg, hogy a  ta 
nulm ányi eredménytől függően adnám  a kimenőt.

M ásrészt azt hiszem, hogy a  lakószobák a jta ja ira  van valam i megoldás, 
hogy zárni lehessen am ikor eltávozunk. Mert így az é rtékeink  nemigen 
vannak biztonságban.

Még egy pár szót szólnék az étkeztetésről. Mégpedig az, hogy amikor 
műhelyes héten  vagyunk rendszerint elkel dobnunk a reggeli jegyeket m ert, 
ha m egvárnánk a  reggelit akkor elkésnénk a  m unkahelyről. H atórára já 
runk.

A napi 30—35 forintot nem  lehet b írn i napról napra. Ha lehet erre is 
kérnénk valami megoldást.

4. T. Kollégiumi Vezetőség! Véleményem  a  ikoleszról.
Szerintem  ez a  gettó nem  felel meg sokak elképzeléseinék pl.: lopások 

megszűntetése nem oldható meg. Ajtók zárásával ta lán  m inim álisabbra le
hetne csökkenteni. Kevés a kim enő rossz a  kaja. Olyan m in t egy kiképző 
táborban. Csak éppen hogy nem hízik benne a poloska. Igaz néha reggeli
nek is lehet nevezni.

Az új igazgató például a  rendeletéivel a koleszosokat elre tten ti az élet
től. Egyszóval kollégistának lenni SZAR!!! Lehet, hogy m ost más elbírálás 
alá fogok esni, de úgy tudom  „M agyarországon” szabad szólásjog van. Hét
végeken nem szoktam hazautazni a  hétvégi „eledel” ízét is m eg szoktam íz
lelni. Igaz vannak olyan emberek, akiknek 8—10 jegye is van. Nekem 
csak 1—2. A koszt kimérési adagja: 1 konzerv, 5 szelet kenyér, 1 pohár tea, 
1 vaj. Nekem erről az a  véleményem még a „SZTÁLINGRADIAK” is jobban 
éltek m int mi.

5. Milyen a  kollégium. A kollégium  rossz!!! A kaja rossz!!! Csak azért- 
vagyok itt m ert az anyagi bázisom nem  engedi meg az a lbérle te t. Azt mond
ják 150 F t-ért m it várunk, de a  szüléink nem kapnak családi segélyt u tá 
nunk az a  pénz hová megy. M ert aki nem  kollégista annak a  szülei kapnak 
családi segélyt. Ügy hogy nem 150 Ft.

Meg a  szegedi csípős HURKA. Az nem  enni való!
6. 3. emelet a oldalon lévő harm adévesek m ikor bejö ttünk  ide m ár a 

második héten elkezdtek csicskáztatni zoknit mosni gatyát, például P., az 
a forradásarcú pedig nem  is szóltunk hozzá de m ár verekedett pénzt köve
téit és elemet. A K. és L. pedig m inden este já rta  a szobákat és kajátó l 
kért és pénzt. Vasárnap am ikór jö ttem  befele akkor is ha  találkoztam  a 
forradásos arcúval pénz nélkül nem m ehettem  el mellette, és ha azt mond
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tam  neki hogy nincs pénzem ak k o r m egvert. Ezekéit az  eseteket jelentettem  
n evei ő tanár óm nak.

7. A kollégium ról hogy érzem  m agam ? Én a  kollégium ban, mondjuk hogy 
jól érzem magam. Mivel vélem  rendes m indenki, nevelők, portások, kony
hasók. A konyhán  csak az a  baj hogy nincs reggeli fél 6h reggeli mivel 
sokan hatórára járnak  a  gyárba és nem tudnak regelizni. És a  kimenővel van  
egy kis probléma, lehetne egy k icsit jobb. A hétvégén lehe tne  valami program  
a  kollégiumban. Nékem -nincs semmi kifogásom a kollégium ban, ellen.

A rendszer éllen sincs semmi kifogásom, m ert ez nem  rossz. Nékem ez 
az  érzésem . . .

8. M ért nem  m ehetünk ki tízig ha akarunk  m enni egy moziba nem tu 
dunk. 3-masra nem tudunk m ert tanulószoba. 6-osra nemitudurtk m ert 6-ig 
tanulószoba meg meg vacsorázunk csak 8-aisra tu d u n k  k i menni.

Ud: Ez egy gettó. K oncentrációs tábor.

*

Szinopszis 1.

A  film egy ku tató in tézetben  játszódik. Színhelye a kollégium. Az épü
le t a  világtól elzárva, a  -senki földjén épült fel. A -és В tudóstársaság dol
gozik egymástól függetlenül egy csodaszer előállításán, mely szer segítsé
gével a  m indennapi em ber „superm anné” alak ítható  át. Az A csoport tudósai 
dem okratikus légkörben, egym ást segítve dolgoznak, а  В csoport m unkáját 
viszont nehezíti egy agresszív, összeférhetetlen, illetve egy  kisebbségi érzései 
által frusztrált kolléga tevékenysége. A két tudóscsoport között m eglehető
sen arctalan módon teszi dolgát a harm adik közeg, a kiszolgáló személyzet. 
Egy napon az A csoport bejelenti, hogy a  megoldás közelébe jutott. Még 
ezen az -estén egymástól függetlenül k e tten  is belopóznak az A csoport la 
boratórium ába. M int m ajd később kiderül (a nézők szám ára ez egyelőre még 
titok), egyikük az agresszív, m ásikuk a kisebbségi érzésekkel m egvert tudós. 
Miközben -megzavarják egym ást, egyik iszi-k a  szerből. Másnap elindul a 
gyilkosságok sorozata. Először a  személyzet, majd a két tudóscsoport tagjai 
kezdenek eltűnni. Néhány gyilkosságot lá tunk  is, ám  a  néző nem tu d h a tja  
m eg belőle a  gyilkos k ilétét. A tudósok term észetesen észreveszik, hogy 
hiányzik a szerből, és az t is tud ják , hogy az — jelenlegi stádium ában — 
nem  a  „superm anné” válást, hanem  az agresszió végletekig való fókozását 
segíti elő. Elkezdik az ellenanyag előállítását. Közben a rendőrség k aran tén t 
rendel el. Az épületen belül fokozódik a  pánik. Egyre többen gyanakodnak 
az agresszív tudósra. Fogynak az em berek, végül csak a  mulya, az agresszív 
és egy laboránsnő m arad életben. Ekkor derü-l ki, hogy a  mulya ivott a 
szerből. Először a nővel ak a r leszámolni, ám közben az agresszív végre elké
szíti az ellenanyagot, m elynek segítségével győzedelmeskedik a rémen.

Nem sikerült dűlőre ju tn u n k  a  film  vége ügyében. Volt, ak i egyetértett 
a happy -enddel, mások azt k ívánták, hogy a  látszólagos szabadulást kövesse 
valamilyen katasztrófa. V oltak, ak ik  egy kerettö rténetbe akarták  helyezni 
az eseményeket, vagyis a tö rténe t azzal kezdődött és végződött volna, hogy
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a két tú lélő  elmeséli kalandjait. Ami szám unkra fontos: a  boldog vég szó
szólói kisebbségben m aradtak.

*  *  *

9. A kollégiumról az a  vélem ényem  a  kollégiumról, hogy sokkal rosz- 
szabb m in t tavaly  volt. Űj igazgató új rendelet új hülyeség. M ért nem  lehet 
zárni a  szobákat azért van a sók lopás.

Rossz a kaja és ikevés. A rep e tá t nem  osszák iki 3,20-tól van repeta  és 
m ár 3,15-kor nincs k a ja  vagy legalábbis az t m ondják és m indenki lá tja  hogy 
ott a  kaja. A  kimenő kevés ezzel az t akarják  elérni hogy n e  legyen bukás 
pedig lesz, lehet hogy még több lesz m in t tavaly.

Egyszóval ez olyan m int a  b ö r t ö n  és minek van  hétvégén hideg va
csora nem  tudom  az m it szólna hozzá hogy annak  kéne m egenni aki k ita lá l
ta. SZAR.

10. A kollégium segít abban a  szempontban, hogy tudok  tan u ln i! m ert 
a  szakm át otthon nem tudnám  elsajátítani. Én 400 lkm-re lakom  kb . a ko l
légiumtól Ezért a  számomra jó  a  kollégium. De én és a  tá rsa im  nem érez- 
zük jól m agunkat m ert nem megfelelő a  szórakozási lehetőség a  kirnenő- 
miatt. Az értékeim  nincsenek biztonságban, m ert a  szobákat nem lehet be
zárni. Ezért aligvárom, hogy hétvégelegyen m ert akkor hazautazom  és sza- 
badnakérzem  magam.

Az élelm ezés nagyon rossz szeréntem  itt csak fogynilehet.
Ezért úgy érzem m agam  m in t egy z á r t  i n t é z e t b e n .

*  *  *

Szinopszis 2.

A  kollégium  épülete a la tt valaha egy vám pírcsalád k rip tá ja  állt. A csa
lád utolsó tag ja , m egfáradt, öreg vám pír, igazán csak m eghalni szeretne. 
Nem ta lá l nyugalm at azóta, m ióta a  kollégium  megépült. Egy nap elhatároz
za, hogy k id eríti a  folyomatos zaj okát. Behatol az épületbe, m egm arja az őt 
fe ltartóztatn i akaró portást, aki ettől kezdve az ő emberévé válik. M iután 
bejutott az épületbe, magával ragad egy fiút, és kam rájába hurcolja. Sak
kozni k ív án  vele, ám  a  m egrettent gyerek képtelen  rendesen játszani. A 
vám pír elveszti m aradék önuralm át, m egm arja a  fiút, aki azonnal meghal. 
Mivel az épületből leszűrődő zajok továbbra sem csökkennek, a  vám pír b ün
tető akcióba kezd. Először egy főzetet készít, m elyet am pullákba tö lt. A 
kotyvalék elfogyasztója vám pírrá  válik. Az am pullák közül egyet az  orvosi 
rendelőbe csempész, és annak ta rta lm á t az orvos tévedésből egy beteg gye
rekbe fecskendezi. A m ásik adagot a  kollégium ban ünneplő és iszogató ta 
nárok borába tölteti. M ásnapra a  beteg fiúnak és két tanárnak  k inőnek  a 
vámpírfogai. Éjszaka a  vám pír gyilkolni indul. Találkozik a kollégáival, és 
felosztják a  terepet. Reggel a gyerekek iszonyú pánik közepette h u llák a t ta 
lálnak. N éhányuk a könyvtárosnál, a  Pipás tan á r úrnál keres segítséget. 
Könyveket kapnak, melyek segítségével rájönnek, hogy az épület vám pírta 
nya. M ielőtt a felfedezésüket közölhetnék bárkivel, bajba kerülnek. Á lm ukban
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a  vám pír hipnotikus ú to n  a rra  kényszeríti őket, hogy lopjanak. Természe
tesen  rajtkapják őket, és a  pánikhelyzetben az ideges igazgató azonnal fe
gyelm i tárgyalás u tá n  ikizárja őket a  kollégiumból. Közben fény derül a 
vám pír egyéb gonoszságaira is. Egy újabb kotyvalék segítségével ehetetlen
né változtatja az é te lt ,  patkányokat tenyészt a  pincében, hogy ezzel meg
akadályozza az e lrom lo tt vízvezeték m egjavítását. Parancsai nyom án a  por
tás  érvényes kim enővel sem enged k i senkit a kollégiumból, elnézi azonban, 
hogy részben a k iszokötteket, részben a  visszatérőket egy diákokból álló ban
da fosztogassa. K övetkezik  a  rémségek éjszakája. Az összes vám pír egy
szerre garázdálkodik. N éhány fiúnak sikerül elm enekülnie a könyvtárba. Itt 
kiderül, hogy m ost m ár Pipás tan ár ú r  is tud  a  vám pír lakhelyéről, 
sőt elszánta m agát a  likvidálására. A gyerekek segítségével lesben áll a 
vám pír kam rája elő tt. H ajnalban a vérontástól e lfáradt vám pír szobája felé 
tántorog. Megszólal a  kakas, és ő á ju ltan  esik össze. A  lesben állók előlép
nek, cövekkel ü tik  á t  a  szívét. Végeznek a  gonosszal. Ebben a pillanatban a 
két tanár és a  fiú vám pírfogai visszanőnek. A vám pír feletti győzelem ün
neplésével ér véget a  film. A m ulatozók nem  veszik észre, hogy a  hátuk 
m ögött egy új v ám p ír néz be az ablakon.

*  * *

11. Szerintem a kollégium i élet 'teljesen egyhangú. Feltehető az a k é r
dés, m it lehet it t  csinálni. Az otthonosságról nem is beszélve. A falak kopa
szak mint télen a fák . A szekrények használhatatlanök. Ablakon nincs füg
göny. Holitt az otthonosság? Az étel m inőségén változtathatnának. Pl: a  tö 
rö tt  krumpliból v a lam it mindig kihagynak. Á ltalában olyan száraz, hogy 
m eglehetne tőle fu lladn i.

Hétvégén á llandóan  hazautazom. Lehetetlen, hogy valaki jól érezze m a
gát ebben a ko llég ium ban. Ez a  hely szórakozástól elzárt terü le t. A kime
nőmódosítással a  m ozilátogatásokat és a  diszkózást tiltják . H etente egy nap 
kim enő adható ez is csak 20 óráig.

A többi napon be vagyunk zárva m int a  börtönbe. Csak a rácsok hiá
nyoznak az ablakokról.

Mért fáj az egyes nevelőknek, ha a  diák egy fél órával később kel fel 
és nem reggelizik. H a egyszerűen nem tu d ja  megenni a reggelit, minek 
keljen  fel. Ami az  é te lt illeti, beszüntethetnék a gusztustalan tepertőket és 
a  hurka konzervet.

Ilyen tapasztalatokkal, még egyszer választhatnék  biztosan nem jön
nék ide.

A kollégista élet rossz.
12. Nekem elég megfelelő a kolesz. Az a  baj, hogy kevés a kimenő. A 

k aja  van am ikor jó, de  van am ikor nemjó. Az a  baj hogy nem lehet be
zárni a szobákat és hétvégén ellopják a kilincseket, betörik az ablaküveget, 
ellopják a k o n ek to rt az  éjjeliszekrényt. A fürdőszobából ellopják a villany- 
körtét. Nincs á ram  a  szobákban a konektorban.

13. Engem a  harm adévesek még nem  bánto ttak , csak a  V. a 301-ből 
ak a rt bántani, de a L. lefogta, hogy m iért ak a rt bántani az t megnem tud 
nám mondani.
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Am ikor meg ka já t ak a rt kérn i mondtam, hogy nincs, és akkor to
vább áltak. Csicskáztatni is csak ez a  V. a k a rt de megszöktem előle de meg
fogott és visszavitt és ki k e lle tt takarítanám  náluk. Azóta, hogy a M. A. 
szólt néki azóta nem  csinálja. Viszont а  В oldalon a  S. Z. az  akinek az u t
cájában vagyok. Igaz még nem, de folyosón am ikor találkozunk m indig 
rugdos az ember felé és egyszer megsorozta a vállamart.

14. Reggeli: ehetetlen! ha megeszünk egésznaphányingerem vantöle m ertte- 
livangöbökel.

Hétföregeli: Tepertószalona egyilksem jó. A szalonartulzsiros. Tepertő ehe
tetlen. Aki itm aradhétvégén csak vasárnap délbe és Hétfő délbe eszik a re 
géli rósz. a vasrnapivacsora H urka Konzerv a  KisenKis sem tudja meg eni 
és H étfőn menyünkdolgozni éhen. Aszobk roszk Huzatosak a  fölyoso, a v é 
céből buzáram lik a  tak aríto k  egész napnevelöszobát /takarítják. Beszélgetnek- 
egymásal. Úgysem változtatnak ra jta  akorm inek. kelije tira tn i ha valákinék- 
nemitetszik m ehet albérletben!!! Vége!!!

15. A kollégista élét szép, csak nem lehet rendesen tanuln i, m ert nagy 
a  hangzavar. Csak este jövök be, tizenegy óráig tanulok, éjfélig valamilyen 
könyvet olvasok, m ire ágyba kerülök hulla fá rad t vagyak, de ennek elle
nére is jó itt.

16. A koter nagyon szar, a k la tyo  és a  mzddo egy reprahej meleg a  szo
bákba ritka  vendég úgy lopnak m id a  szorkáik a  k ajá tó l m eg a  disznöknalkis 
adna a  kollégiumi kaja  m agyarul Sár??? még a  repla lotyoba is kimenővel 
lehet kim eni fegyelmet akarnak  terem teni.

A ezért nem akarnak sémi féle DICO rendezni am i adigis volt azok is- 
péntekenként voltak. Mongyik még a mozi ami jó de m inden m ás irt ebe a  
kolégiunba elég szar jólene ha  a  kim enők hoszabak lenének p ár buzi ta - 
nárisvan.

17. a koter egy trágy  budoshely. A budik olyan büdösek rósz szarbudo- 
sekm indt egy disznó ol.

A kim en rol nem  is beszelek 
A kaja  jo szar!!!!!!! 
m indé nap 4 to l 6 ig tanszoba 
a  kosztol még a disznó tis elhanya magát 
lehetne több disco
legyen kulcs a  szobához m ert túlsók a lopás 
rosszul érzem m agat
az Y. az a kancsal hajfe ju  a  fembe vágót és az fejbeszemem majdnem  

le nyeltem.
18. A kollégium lehetne jobb is, úgy a  kim enők m int a  kaja vagy a 

lopások szempontjából. A lopást kivéve, ha a többiben lenne változás, m ert 
a lopást nem lehet m egszüntetni. Ha ezen lehetne Változtatni /akkor jobb 
lenne ez a  kollégium. De a kollégium m al nincs semmi bajom.

* * *
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N yolcem eletes marhaságok — A kció történet 1. (Napló)

Nyolcra a három  játékvezetőn kívül mindössze 11 gyerek jö tt le  a  to rna
terem be. Később m ár já ték  közben közülük is elm entek hárm an. Ennek 
ellenére végig kell vinnünk, am it elkezdtünk, és hozzálátunk a  társaság 
„m egm ozgatásához”. Elm ondjuk, hogy most pontosan egy órán keresztül 
leszünk együtt, s közben nem  m ehet senki se ki, se be, mivel m ostantól egy 
színdarab szereplői vagyunk, és egy drám át fogunk előadni. M egkérdez
zük, hogy m ilyen szerepek kellenének ahhoz, hogy valóban izgalmas legyen 
a darab. A gyerekek a  te rro rista , a gyilkos, a  k u rv a  és a rendőr szerepeket 
választják. A darabot videóval, ille tve  fényképezőgéppel k ívánjuk rögzíteni. 
M agától adódik az a  lehetőség, hogy a  technikai eszközök kezelőit riporter
kén t építsük be a darabba. K iosztjuk a szerepékét, és negyedórái gondol
kodás u tán  megkezdődik a  játék . M indenki úgy tehet, ahogy akar, illetve 
ahogyan a  szerepéből adódik. E lein te term észetesen nehezen indul be a 
dolog, de lassan kezd m egform álódni a  darab. Mivel alapvetően a  kollégium 
köré rajzolódnak a  szituációk, sokan kezdenek rájönni, hogy szerepválasztá
suk kilóg a játékból, s gyorsan és észrevételnül új szerepbe bújnak. A ri
porterből fényképező, a terroristából egy részegen a  kollégium ba té rő  diák 
lesz. A to rnate rem  benépesül a  kollégium i élet állandó szereplőivel: taná
rokkal, diákokkal, portással. Mindezen változások öt perc a la tt zajlanak le, 
és ettől kezdve a  befejezésig senki sem billen ki vállalt szerepéből. Az 
esem ények szlálai kezdenek összefonódni, és végül egy érdekes tö rtén e t ra j
zolódik ki.

Egy fiú t egészen a kollégiumig k ísér egy „rossz nő” . K onfliktusba keve
rednek a  portással. A zajra  előkerül a  kollégium igazgatóhelyettese. Észre
veszi a  nőt, és behívja, m ert női szereplőt keres a  diákszínpad előadásához. 
(Az igazgatóhelyettest és a k u rv á t is a felnőtt játékvezetők alakítják.) Az 
egyik diák részegen érkezik haza, kezében a  bütykös. Az igazgatóhelyettes 
elkobozza tőle az italt, és megissza. Berúg, és kikezd a nővel. V áratlanul a 
kollégium ba érkezik a  részeg diák ap ja . összevész a  portással. Az igazgató- 
helyettes fogadja a felháborodott ap á t, aki ráadásul még részeg fiával is 
találkozik. A  gyerekek közben kiszöknek a  közeli kocsm ába. A papa bot
rán y t csinál, és a  nő is egyre szem érm etlenebbül viselkedik. A portás végül 
rendőrt hív, aki először a nőt, m ajd  az igazgatóhelyettest is letartóztatja. 
A kollégium ban te ljes az anarchia. A papáról k iderül, hogy ő a belügymi
niszter, és m indenkit kiszabadít. Az igazgatóhelyettes igazgató ak a r lenni, 
de pénztárcát lop, és ú jra  lecsukják. A portás m agáévá teszi a  ledér nőt.

*  *  *

19. Kollégium: Hidegvanbene, szeles és omladozott.
Hogyha m ár mi kopogunk a  nevelő a jtó n  akkor a nevelők is kopogja

nak nem azért a  húsz fillérér de a  m odor m egkívánja. M ert lehet, hogy ne
künk is van ojan am it a  nevelő elől elakarunk dugni m ert mi is idő t adunk 
hogy eldughatják  a p iát éssenkit nem  érdekel. Nemsokat szidhatom  m ert 
akkor m eg azt m ondják hogy ny itva  a  kapu lehet meni albérletbe, ismerem 
én m ár sajnos m agukat ezt hülyeség volt csinálni. Nemkell m ia tta  ideges
kedni Ez az igazság és ezt m aguk es tud ják .
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20. Elégtürhető csak a  szobákba nincs áram , а  K ilincseket ellopják a  füg
gönyt A vécébe nincs villanya a  fürdőbe nincs villany a  vécébe alaviz a 
szobába csak ágyvan.

Az. Y. tan á ru ra t m egkértük „szépen”, hogy íkelosen fel fél hatkor m ert 
elkésünk a  melóból, pedig csak egyszer szakát nálunk  egyhéten az t m onta 
semmiköze sincs hozzánk, de egyébként m indenért szól még azért is am iért 
szerintem  nincs igaza. A  nevelőknek m inden kajából duplajár. főleg az 
IGAZGATÓNAK kedveskednek hogy m enyit k é r kére  még húst m eg a le
vesbe kell e hús m ikor m ég nekünk nem  adnák. Az adag nagyon kevés és 
rossz, nincs a  tanulóba elég asztal meg szék. hétvégén belehessen zárni a  szo
bát m ert m indent ellopnak. Vasárnap m ikor vissza kell jönni m ért nem  le
het 10-re vagy 11-re be jönni.

* * *

Nyolcemeletes marhaságok — Akciótörténet 2. (Napló)

Ezen alkalom m al a  közös játékon m ár jóval több  gyerek jelen t meg, 
m int legutóbb. Kb. negyvenen voltak. Játékvezető felnőttek  ezúttal négyen 
vagyunk, egyikünk nő. A program ot m ost úgy kezdjük, hogy m ár jelmez
ben, kism inkelve megyünk le a  tornaterem be, m elyet elkezdünk berendezni. 
Egy rítu s t szeretnénk eljátszani. Szerepeink ennék megfelelőek: áldozatveze
tő papnő, áldozat és a  papnő k é t segédje. A terem  közepébe székeket állítunk, 
mely elő tt a  földön egy álarccal borított koponya van. M indezt húsz színes 
maszkból kiképzett kör fogja közre. A terem  egyik sarkában  paraván  áll, 
fogasra kikészített jelmezek, almák, virágok stb. E lm ondjuk a  gyerekeknek, 
hogy közös játékunk ezúttal az lesz, hogy ők három  stábot alkotva k italálnak  
egy-egy tö rténe te t az adott szereplőkre és kellékekre, s ezekét a  tö rténete
ket eljá tszatják  velünk m int ném a bábokkal. Azt is elm ondjuk, hogy a  já 
ték kiszolgáltatottságról szól. Gondolkodási és játékidő csoportonként 15 
perc. A három  darabot képm agnóra vesszük. Az előadások elég jól s ikerü l
nek, b ár a gyerekek elég kevés kelléket használnak fel. Nem használják ki 
a ra k tá r  ad ta  lehetőségeket, továbbá nem  az általunk elképzelt rítusszerű 
szituációkat terem tik meg, hanem  meglehetősen szokványos szerelmi d rá
m ákat, sőt m elodrám ákat hoznak létre. Mi term észetesen m indvégig m inden 
rendezői utasításnak ném án engedelmeskedünk, de az utolsó játékot követő 
taps közben a k é t segéd felpattan, és durva erőszakkal m egragadva az ál
dozatot, azt egy székhez cipelik, megkötözik, fogva ta rtják . Közben a  papnő 
borotvával és borotvakrém m el lép a színre, és megkezdi a k iszolgáltatott 
szereplő dús szakállának borotválását. A gyerekek döbbenten figyelik az ön
álló életre kelt bábukat. M eglepett felkiáltások hallatszanak: „Te, ezek tén y 
leg levágják a  szakállát!” stb. A to rtú ra  sokáig ta rt, és  a  papnő meg a  két 
„sm asszer” egyre durvábban vagdalja-borotválja az áldozat szőrzetét, közben 
hajánál fogva rángatják, cigarettával perzselik szakállát. Am ikor elkészü
lünk a  művelettel, és áldozatunk döbbenten nézi a  tükörben  lem eztelenített 
arcát, ado tt jelre elkapunk egy bajuszos fiút, és villám gyorsan bekenjük 
borotvahabbal. Meglepően ham ar belenyugszik a  helyzetbe, csak akkor kezd 
el komolyabb ellenállást tanúsítan i, am ikor a  bajusza után a  papnő a szemöl
dökét is borotválni kezdi. A smasszerok hirtelen  elengedik a  hánykolódó
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fiút, de m ielőtt még elm enekülne, a  papnő m egm utatja neki a  borotvát, 
m elyben ezú tta l nincsen penge.

Nyolcemeletes marhaságok — A kció történet 3. (Napló)

A tornaterem ben  m integy 45 gyerek gyűlt össze, am ikor az egyik já ték 
vezető feláll egy padra, odahívja őket magához, és az t m ondja: „M indnyájan 
tud játok , hogy m iért gyűltünk össze i t t  m a este. Ma van éppen egy hónap
ja, hogy elfoglaltuk a  kollégium ot. Most meg kellene beszélnünk, hogy ho
gyan to v áb b !” Múlt héten  m egborotvált társunk, ak i most szerepe szerint 
egy kollégium ban rekedt és m ost túszként fogva ta r to t t  tan á rt a lakít, ordí
tozni, fenyegetőzni kezd. Három  gyerek odarohan, lefogják és bekötik a 
száját. E kkor a  harm adik játékvezető em elkedik szólásra, s elmondja, hogy 
— m int a  diákok egyike — eddig egyetértett a forradalom m al, de m ost m ár 
itt az ideje, hogy gondolkodni kezdjünk a  dolog befejezésén. Pillanatnyilag 
előnyös helyzetben vagyunk, s ezt a r ra  kellene kihasználnunk, hogy reform - 
eredm ényeket csikarjunk ki. Ha a  felsőbbség belemegy az  általunk szüksé
gesnek ta r to t t  változtatásokba, ak k o r folytassuk tovább megszokott diákéle
tünket. E zután a  negyedik fe lnő tt résztvevő, aki a  diákok oldalára állt 
tanár, előadja, hogy b ár a végsőkig harcolni kell, azért tárgyaljunk  is. Az 
első szónok m indenkit k inevettet, d iákvezérként az abszolút anarch ia híve — 
nincsenek vezetők, nincsenek szabályok, m indenki az t csinál, am it ak a r stb. 
A gyerekek nagy része gondolkodás nélkül követi ebben. Felm erül a  kérdés: 
mi legyen a  tússzal? Többen is azon nézetüket hangoztatják, hogy nem 
riadnak vissza a  kivégzéstől sem. Mások azt m ondják, hogy az egyik fülét 
küldjük el az  oktatási m iniszternek. Az opportunista, reform er diák meg
próbálja lebeszélni tá rsa it az erőszakról, ú jra  hangsúlyozza a forradalm i 
program  m egfogalm azásának szükségességét és a tárgyalások előkészítését. 
Az anarch ista  diákvezér közben term észetesen destruál, s a  gyerékek hang
adói követik. Őnekik így is jó. A reform er diák rábeszéléssel kiszabadítja 
a foglyul e jte tt  tanárt. M egállapodásra ju t  vele, hogy m egpróbálnak együtt
működni a  gyerekek észhez térítésében. Azonnal lá tn iuk  kell, hogy m agukra 
m aradtak. K ét-három  gyerek javasolja ugyan a  helyzet átgondolását, de a 
többiek az anarch istát követik . A reform er diák eltűnik, m ajd azzal a h ír
rel ron t be, hogy a  rendőrség k ö rü lve tte  az épületet, s azt üzenik, ha egy 
órán belül nem hagyjuk el az  épületet, betörnek hozzánk.

Közben iegy epizód: az egyik nevelőtanár bejön megnézni, m it csiná
lunk. Legfontosabb játékszabályunk m indhárom  alkalom m al, hogy néző nem 
lehet senki, csak a já ték  résztvevője. A diákvezér felkiált: „Nézzétek, egy 
tanár! K apjátok  el!” Tétovázás nélkül rohannak vagy nyolcán a tanárra , ő 
is rögtön á tlá tja  a  helyzetet, s még az  utolsó p illanatban sikerül elfutnia.

A tú sz  ta n á r  kihasználva a kavarodást, szökni próbál. Először enyhe szív
roham ot kap, m ajd öngyilkosságot k ísérel meg, ám  ebben megakadályozzák. 
A gyerekek rem ekül érzik m agukat, nagyokat nevetnek az anarch ista  diák
vezér m ókáin. A reform ert u tálják , a  tú sz  élete egy hajszálon függ. Közben 
múlik az idő. A rendőrök érkeztéig egyre kevesebb lehetőségünk van a kö
zös álláspont kialakítása. Felvetődik ugyan, hogy túszunk fejében kérjünk  
haladékot, de nem tu d u n k  megegyezni, hogy k i m enjen tárgyaln i. Végül 
minden m arad  a  régiben. A diákok p ártjá ra  állt tan á r kinéz és bejelenti:
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vagy nyolcvan vízágyúkkal, gum ibotokkal, könnygázbom bákkal felszerelt 
rendőr készül betörni az épületbe. Egy fiú folyam atosan bem ondja a  h á tra 
lévő időt. M ár csak arra  készül m indenki, hogy megfelelően védekezzünk 
majd az elkerülhetetlen brutalitással szemben. A forradalom  elszalasztott 
minden lehetőséget. Kilenc óra, vége a  játéknak.

* * *

21. Kollégistának nagyon szeretek lenni, de az  ilyen körülményeik közt 
nem  jó. B aráti körök nagyon jók. A k a ja  lehetne jó ás és többet ad jan ak  és 
az evő eszközöket tisztábra mosák el. A kolégiumba az ért nem  valam i jó 
m ert vanak csótányok és egerek ezeket kellene k iirtan i. És kim enőt is többet 
adhatnának. P láne hétvégén.

22. Véleménynyilvánításom  a  kollégiumról: SZAR
23. Azt kérdezik maguk hogy milyen kollégistának lenni? M ajd én 

megmondom m aguknak.
Az első ka ja  abból is a  szegedi osípős HURKA am itől nincs széklet. 

Hogy képzelik m aguk hogy m inden hétvégén hurka konzervet adnak m ikor 
az gyereknek nem  is  lehet adni.

És a m ásik fele meg a  Kimenő. I tt  a  kollégiumban senkinek sem  tec- 
cik legalább a  harm adéveseknek lenne tízig kim enő m ert ak i tanulni ak a r 
az akkor is tanu l ha tíz  órakor jön be.

És azért van  itt  hétvégén anny i konzervdoboz kidobva m ert senki sem 
szereti a  SZEGEDI CSÍPŐS HURKÁT

* * ' *

A szalagos képm agnót 1984 m ájusában kapta meg a  kollégium. Az első 
foglalkozáson a  társalgóban 40—50 gyerek jelent meg. M int k iderü lt, tö b b 
ségük a rra  szám ított, hogy egy-egy összejövetel videofilm ek vetítéséből fog 
állni. A video ilyen típusú felhasználásához ugyanis m ár hozzászoktak. Me
sélték, hogy tu d n ak  egy címet, ahol bizonyos belépti díj ellenében pornó 
film eket lehet nézni. Veszélye a  dolognak, hogy a rendőrség is ism eri ezt a  
lakást, időnként razziát ta rt, és ilyenkor kárba vész a befizetett összeg. 
Ezenkívül ism ertek kölcsönzési lehetőségeket, és felajánlották , hogy hoznak 
m ajd levetíthető kazettákat. Egy fiú egyenesen a  rniaga szám ára szerette 
volna hasznosítani a  technikát, ö  pingpongozó, és a  játékáró l készíte tt fil
m eket szerette volna levetíteni, elemezni. Mindezek az aján la tok , kérések 
semmibe foszlottak, am ikor m egkaptuk  a  gépet, és k iderült, hogy az  nem  
kazettás, hanem  szalagos. Azt m aguk a fiúk is tu d ták , hogy a  fekete-fehér 
szalagos technika m ár M agyarországon is lefutott, így nyilvánvaló volt, 
hogy a berendezést „mozizásra” használni nem lehet. Ezért ham ar tudatosu lt 
a gyerekekben, hogy ez esetben nem  fogyasztóként, hanem  „alkotóként” kell 
viszonyulniuk az eszközhöz. V oltak, ak ik  csalódták és meg sem kísérelték 
próbára tenni k reativ itásukat, de többen is élni akartak  a  lehetőséggel, hogy 
kam erát vehetnek a  kezükbe, képernyőre kerülhetnek, film történeteket t a 
lálhatnak ki, azokat megrendezhetik.
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A m unka m egindulását nem segítette, hogy közeledett a  tanév  vége, 
és a gyerekek vagy érettség ire készültek, vagy ham arosan megkezdték nyári 
gyakorlatukat, m ely n á lu k  sok esetben v idéki elfoglaltságot jelentett.

Az első foglalkozás alkalm ával — ak k o r még előre nem  látható  módon 
— a  következő évre  is k ihatóan  elköteleztük m agunkat k é t m űfaj mellett. 
Ezek a  paródia és a  h o rro r voltak. M indkettő látszólag véletlenül, ám  ko
rántsem  m egm agyarázhatatlan  módon k e rü lt előtérbe. Néhány bemutatkozó, 
bevezető szó u tán  ugyanis a rra  k értü k  a  jelenlévőket, hogy határozzák meg, 
m ilyen film m űfajon belül szeretnének film et készíteni. Elsőként és leghan
gosabban a  pornófilm  készítése m erült föl. A kívánságot három  tényező 
folytán is term észetesnek ta rtju k . Fontossági sorrend nélkül az első: annak 
a szándéka, hogy k ip ró b álju k  a  csoportvezetőt, m it szól egy ilyen ötlethez. 
Megijed-e tőle, elvállalja-e, le  tud ja-e  szerelni stb. A m ásodik: kollégiumba 
összezárt kam asz fiúk között magától értetődő az érdeklődés és a vonzódás 
mindenhez, am i kapcsolatos a  szexussal. A harm adik és nem  az összetevők, 
de tém ák szem pontjából ta lán  legfontosabb: a  video eddigi hazai pályafutá
sából ered. Mind házivetítéseknél, m ind diszkóklubokban, presszókban a por
nó-, akció-, k a ra te -  és horrorfilm ek k e ltik  azt a  képzetet, m in tha ez a 
médium pusztán a rra  lenne való, hogy ilyen  film éket meg lehessen nézni. 
Kis túlzással az t leh e t állítani, hogy mivel a m agánkézben lévő videók szá
ma nem tú l nagy, és ezek java része is csak a fogyasztást szolgálja, a  fel
sorolt m űfajok sokak tud atáb an  a video szinonim ájaként jelennek meg. Pon
tosan ebben véljük  lá tn i az okát, hogy m iu tán  a pornókészítés ötlete elhá- 
rítta to tt, a  következő idea egy tip ikusan  film - és legkevésbé sem speciálisan 
videó-m űfajra vonatkozott.'

Ez a  burleszk volt. Mivel ők is belátták , hogy ilyen imagas létszám m el
le tt képtelenség lenne ebben a  m űfajban próbálkozni, felvetődött a  paródia 
gondolata. Először a  „jó lfésült” iskolai k u ltú ra  hatott, és a kollégiumi élet 
visszásságait, pajkosságait akarták  film re vinni. Mivel ta rto ttu n k  az ilyen
kor óhatatlanul előkerülő önképzőköri „ki m it tu d ”-os színvonaltól, más 
m unkam ódszert választottunk. K erestünk egy parodizálandó m űfajt. így 
vetődött fel a h o rro r m űfaja. Ügy vélték, hogy ez szélsőséges hatásokat kel
tő effektusai m ia tt alkalm as a parodizálásra.

Már most fel kell hívni a figyelm ét a rra  is, hogy a  film készítési mód
jául nem  au ten tik u san  a m édium ra vonatkozó, belőle következő módszert 
választottunk. Előre elkészített forgatókönyv alap ján  kívántunk dolgozni. 
Döntésünknek több oka volt. Az első az, hogy a  m édium  megismertetése 
mellett a  foglalkozások során az önism ereti és az elemzőkészséget kívántuk 
fejleszteni. Ez elvben nem  zárná ki a  video szabad, kötetlen felhasználását, 
hiszen ami a  szalagra kerü l, az a  visszanézéskor elemezhető. Az derült azon
ban ki m ár a  kezdet kezdetén is, hogy ez a  korosztály, illetve az a státus, 
amelyet a  gyerekek betöltenek, rendkívül kis fokú k reativ itást enged, nehe
zen tudnak  elszakadni a  résztvevők a  sztereotípiáktól. Nem szabad elfelej
teni azt sem, hogy a video viszonylagos ú jdonsága nem csupán a bátran hát
rányos helyzetűnek tek in the tő  kollégisták számára, hanem  kezdetben m in
denkinek felhasználási nehézséget okoz.

Mivel foglalkozásokat egy héten csak egyszer ta rto ttu n k , az összefo
gott m unkához forgatókönyv készítésére volt szükség. A második foglalko
zásra elhívtuk Csömör Béla barátunkat, a r ra  kérvén, hogy magáról a tech
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nikáról, felhasználási lehetőségeiről beszéljen, illetve vetítse le  néhány ko 
rább i filmjét. Am it a technikáról m ondott, m axim ális érdeklődésre talált. 
K icsit lehűtötte a  kedélyeket, hogy a  szerkezet semmiféle trükkfe lvé te l k é 
szítésére nem alkalmas.

M iután m egállapodtunk benne, hogy horror-paródiát fogunk készíteni, 
felvettük a H orror Stúdió nevet, és a  gyerekek orientáló kérdéseink segít
ségével k italáltak egy történetét. A szinopszis (lásd 1. sz.) — m int lá tható  — 
egyesíti m agában a katasztrófa és a  F rankenstein (típusú horrorfilm ek ele
m eit. A tö rténe t kitalálása zökkenőmentesen m ent, és összesen k é t foglalko
zást ve tt igénybe. A feldolgozás további részei azonban m ár döcögősebbé 
váltak. Először játék nélkül, a  szituációk puszta elképzelésével kíséreltük 
meg a  forgatókönyv elkészítését. Mivel a  gyerekék zöm ükben képtelenek 
voltak a  jeleneteket elképzelni, ábsztnahálni, m agukat az események mene
tébe beleképzelni, rendre a  'hatásos (vagy annak  vélt) jeleneteket írták  le. 
A gyilkosságok a  hozzájuk tartozó kam eraállásokkal több változatban is el- 
m ondódtak, ám  am ikor az 'ezeken kívüli szituációkat, a  három  csoport közöt
ti erővonalakat kellett volna meghatározni, illetve kitalálni a  párbeszédeket, 
csődöt m ondtak. Látva az elvonatkoztató képesség hiányát, m egkíséreltünk 
já tékokat iktatni a  foglalkozásokba. Sajtókonferenciát im provizáltunk, m eg
kíséreltünk egyes jelenetéket lejátszani. Ezek esetében azonban éppen az 
el nem készült forgatókönyv hiánya volt zavaró.

A következő program sorozatot szeptem berben ind íto ttu k  el. Egy hóna
pon keresztül állandóan változott a  csoport összetétele. Sdkan visszatértek 
az előző csoportból, ú jak  is jöttek, ám  a  gyerekek többsége csak egyikét 
alkalom m al volt jelen. A régiek ragaszkodtak a  m ár élkészített történethez, 
a  frissen jötteknék ez nem tetszett, és számos új ö tlet vetődött föl. Ez 
nyilvánvalóan konfliktust okozott, és m ielőtt feloldható le tt volna, sokan 
bedobák a törülközőt. Egy hónapig ta r to tt  ez az állapot. Ez a la tt  az  idő 
a la tt  több készítendő film terve m erült fel. Ismét szóba jö tt a  burleszk, 
k ívántak  dokum entum film et készíteni a kollégium életéről és a  szakm un
kásvizsgáról. Felm erült, hogy e tém ákról dokum entum  játékfilm et készít
sünk. Voltak próbálkozások az  eredeti tö rténe t átdolgozására, és foglalkoz
tu n k  k é t horrorfilm  tervével is. Október közepére megszűnt a  fluktuáció, és 
k ialaku lt egy tízfős stabil csoport, zömében elsősökből.

* * *

Tamás a Horror Stúdió tagjai között köztes pozícióban volt. Am ikor a 
m unkák során nehézségek jelentkeztek, fő hangadója volt a filmezés folyta
tásának. K reatív ötletekkel hívta fel m agára a  figyelmet, ám ezeket nem 
ann y ira  a tö rtén e t építésénél, mint inkább saját szövegeinek kitalálásakor, 
illetve szituációinak m eghatározásakor kam atoztatta. Némiképpen előkelő 
idegen volt közöttük, szerepötleteivel azonban osatatlan sikert a ra to tt. Rész
ben ezen m agatartása, részben alkati adottságai a lap ján  ő le tt a  film fősze
replője.

Társainál magasabb, náluk idősebbnek látszik, míg a  többiek erősen kis
fiúsak, ő pattanásos képű, „igazi kamasz”. Humora, általában  modora, visel
kedése csendes, fanyar, megállapításai velősek. Támlás egy Pest környéki köz
ségből került a  kollégiumba. Édesanyja szülei Szabolcs-Szatmár megyéből
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költöztek a községbe. A nagyapa először árubeszerzőként ingázott Szabolcs 
és a falu között, m ajd itt letelepedett családjával. A nagym am a varrónő, 
Pesten nyugdíjazásáig  szakácsnő volt. Az apai nagyapa pilóta volt, ak i egy 
berepülés során  lezuhant. „N agyapám  repülőtiszt volt m ár a  második világ
háború e lő tt is. Az oroszok kérték , hogy szálljon fél a  vadászgépével, de ő 
azt mondta, hogy onnan fentről nem  lá tja , k i a  m agyar, k i a  német. 56-ban, 
vagy miikor, lezuhant a  gépével. Akinek a  gépet be k e lle tt volna repülnie, 
nem érkezett meg, így a nagyapám at k érték  meg. Az ellen a  pilóta ellen 
készült a  szabotázs, ak i nem  érkezett meg. Az egyik  gépszárny letörött. A 
papának volt elég lélekjelenléte, hogy kiengedje a  benzin t zuhanás közben. 
Szerencséjére a  m egm aradt gépszárnyra zuhant, így életben m aradt, de 
nagyon összetörte m agát.” A szerencsétlenség fo ly tán  a  nagyapa egyik lába 
rövidebb lett, a repülést tnem tu d ta  folytatni, egy tőzegtelepen le tt mozdony
vezető. A nagyszülők pedagógus szolgálati lakásban  lakták.

Az édesapa agronóm us, a  tsz  m egbízásából te lep íte tt csirketelepeket el- 
'enőriz. Az édesanya tanácsi előadó. A szülők testvére i egyaránt trag ikus 
sorúak voltak . [Egyikük öngyilkos lett, a  m ásik fiatalon tüdőgyulladásban 
halt meg.

Tam ásnak k é t húga van. Egyikülk kecskem éti gim nazista, kollégiumban 
lakik, a  k isebbik  első osztályos. Velük Iákik m ég Tam ás keresztanyja is. A 
hölgy, férje  halála u tán  A m erikából telepedett haza, ekkor imég nem k ap o tt 
nyugdíjat. Jelenleg 27 000 forin to t u talnak  á t néki, melyből havi 10 000 fo
rinttal tám o g a tja  Tam ásékat.

A fiú rádiószerelőnék készült. Végignézték a  pályaválasztási tanácsadót. 
Mivel ebben  a  szakm ában nem  ta lá lták  kollégiumi elhelyezést, repülőgép- 
műszerésznek jelentkezett. „O tt is van rádió, az t is ke ll szerelni.” Felvételije 
nem sikerü lt a  legjobban, de felvették  — szerelőnek. (A szakmai h ierarchiá
ban a repülőgép-m űszerészek a szerelők fölött állnak.)

* * *

Az előző csoportból végül is ketten  m aradtak. Az új csoport tag ja i a 
felm erült ö tletek  közül a horrorfilm  készítése m ellett döntöttek.

Meg 'kell jegyezni, hogy ezútta l a konzerv videokultúra mellett maga a 
klub neve lis (m egm aradt a H orror Stúdió elnevezés) a  jelzett m űfajra inspi
rálta őket. A m urika m egkezdésekor némi változtatással a  korábbi módszert 
alkalm aztuk. Először közösen k ita lá ltu n k  egy tö rténe te t. Ezután azonban 
nem a  forgatókönyv elkészítéséhez fogtunk hozzá, hanem  elkezdtük a  jele
neteket próbálni, eljátszani. Az elhangzó párbeszédeket magnószalagon rög
zítettük. A gyerekek között volt egy fiú, ak i általános iskolájában m ár já rt 
videoszákkörbe, és m egtanulta  a kam era használatát. Ö végig kam erával k í
sérte az esem ényeket. A történet, am elyet végül elfogadtunk, két korábbi 
ötletből á llt össze, a  legelső tö rténethez annyi köze volt, hogy ez is a  ko l
légiumban játszódott (lásd a  m ásodik forgatókönyvet). A m int m ár a  tö rté 
netből is k id e rü lt, személyes, ró luk szóló film et ta lá ltak  ki és készítettek el. 
Л Vámpír a  kollégium ban tapasztalható  bajok, lehetetlenségek m egtestesítője 
és előidézője volt. Még a  tö rténe t k italálása idején, am ikor a  vám pír szere
pét sikerü lt m eghatározni lés konkretizálni, szabályos lajstrom ba gyűjtö tték  
a kollégiumi anom áliákat. M ikor ezek közül kiválasztottuk az  általánosakat,
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a sokakna vonatokozókat, illetve a  film re vihetőket, a  tö rtén e te t aszerin t a la
kíto ttuk , hogy e bajok m egjelenhessenek a  képernyőn.

Lassította a  m unkánkat, hogy (elromlott a  video, iés több  m int egy hó
napig a  szervizben volt. Jobb h íján  tovább próbáltuk a  jeleneteket. Elkészí
te ttü k  a  forgatókönyvét, ik'i-ki le írta  a  'saját szövegét.

Végül a  forgatás során m indenki improvizált, és m ivel egy-egy jelene
te t  akárhányszor föl lehete tt venni, ez a  m ódszer jót t e t t  a  filmnek, nem  egy 
szöveg sokkal élethűbb és jobb le tt, m in t a  le írt eredeti. Sajnos nem  volt 
olyan alkalom , hogy a  technikával ne  le tt volna valam i baj. A forgatás 
elején, mivel akikor m ég nem  ju to tt  eszünkbe, hogy a  videoszalagot is „meg 
lehet vágni”, ta rto ttu k  m agunkat a  cselekmény sorrendjéhez. Így egy-egy 
szereplő betegsége vagy más elfoglaltsága esetén egyszerűen nem  tu d tu n k  
tovább haladni. Később felm erült az  'elektronikus vágás lehetősége. A vá
gás során azonban egyes jelenetek hangminősége az érthetoetolenség szintjéig 
rom lott. Шу m ódon a  zenéi betétek  elkészítése -mellé utószinkronizálási m un
kák a t iis kénytelenek voltunk végezni. M unkánkat nehezítette, hogy nem  állt 
rendelkezésünkre keverőpult. Némi lelem énnyel azonban ezen a  nehézségen 
is ú rrá  le ttünk . Elévülhetetlen érdemei vcűtak ebben a  film  egyik opera
tőrének.

Gyuszi nagy darab, h ízásra hajlamos, tohonya külsejű fiú. Személyisé
gében számos ellentét található . Nagyfokú segítőkészsége, jó indulatú  emberi 
melegsége, alkalmazkodóképessége ellenére re jte tt és néha  kegyétien módon 
előtörő agresszivitás m otiválja cselekedeteit. Bármi problém a adódik, m in
den esetben felajánlja segítségét, és ígéreteit az esetek többségében be is 
ta rtja . Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek a  „jó cselekedetek” k o rán t
sem önzetlenék. Egyrészt bizonyos esetekben az ellenszolgáltatást várja, 
másrészt, m ivel segítségei zöm ükben szerelési m unkák, ezek révén is növeli 
szakmai nim buszát, m egterem ti a  többiek felett álló -státuszát. B ár jellemző 
rá  egy bizonyos oblomovi lustaság, rendkívül élvezi azokat a  helyzeteket, 
am ikor valam it m egjavíthat. Öröm ének oka egyrészt az  uralom  a  technika 
felett, másrészt az előadások, melyeket szerelés közben tart. Ilyenkor 
■'agy fenéket kerít a  dolgoknak, így m ég egyszer olyan lassan készül 
1, m intha -ezt nem tenné. Ezért sokan nem  ta rtják  hatékonynak, nem  veszik 

teljesen kom olyan. A stúdió életébe m in t technikai m indenes kapcsolódott 
be. Magába a  filriikészítésbe kezdetben nem  folyt bele. A  zömében elsősök
ből álló stúdióban a gyerekek fe lnőttként kezelték. Szereléseinek lassúsága 
m ia tt sokszor állt a stáb, ilyenkor a  „kicsik” minden tiszteletük  ellenére k i
nevették, piszkálták, -cikizték. Am ikor az eredeti operatőr betegség és az 
érettségijére való készülés m ia tt kiesett a  munkából, Gyuszi vette  át a  sze
repét. Bár korábban  sem m it sem  te tt, hogy ő kezelhesse a  kam erát, szemmel 
láthatóan  nagyon élvezte új szerepét. M ár megszokott fontoskodását ebben 
a  szerepkörében sem hagyta él. Le kell azonban szögezni, hogy igen bonyo
lult feladatokat oldott meg.

Állami gondozottként kerü lt a kollégiumba egy vidéki nevelőotthon
ból. Anyai nagyapja bútorgyáros volt Budapesten, nagym am ájának cukrász
dája volt. Ez a  nagym am a -korán meghalt, a  nagyapa m ásodik felesége Gyu-

37



s z í  szerint „húzo tt” volt. K ihasználta Gyuszi édesanyját. „M indent neki kel
le tt csinálnia.” A nagyapa halá la  u tán  elcserélték az  ötszobás lakást. „Az 
anyám  szoba-íkonyhát kapo tt.”

Az édesanya gim názium ban érettségizett, m ajd kávéfőző le tt a m argit
szigeti Casinóban. Édesapja rendőrtiszt, Gyuszinak gyakorlatilag  nincs k ap 
csolata vele. A házasság során u ralkodott e l az édesanyán beteges szemét- 
gyűjtő m ániája. Nem kis m értékben  e  m iatt k e rü lt Gyuszi ötéves korában 
állami gondozásba. Az ap á t elhelyezték Budapestről egy vidéki nagyvárosba, 
m ert nem  az egyenruhához m éltó módon viselkedett. O tt m egindult a  k a r 
rierje. Most városparancsnokság vezetője. Időközben elvált a  házaspár, s az 
apa újabb házassága is kudarcba fulladt.

Az anya a  válás u tán  m egism erkedett egy elm ebeteg öregemberrel, aki 
kézbesítő volt a  film gyárban. Ös szék öltöztek, és állandóak voltak közöttük a 
veszekedések, verekedések. A fé rfi nem  fogadta el az asszony beteges gyűj
tőszenvedélyét. Egy veszekedés során Gyuszi anyja lefo rrázta  az idős embert, 
és ezért börtönbe került. M iután kiszabadult, ism ét összeköltöztek, az asz- 
szony, m int eddig, most sem dolgozott. Később a férfi m eghalt. Gyuszi any 
ja  elhozta fé lre te tt pénzüket, je lenleg abból él.

Gyula az állam i gondozásba kerülés u tán  két évig nevelőszülőknél élt. 
Második nevelőotthonából szívesen emlékszik vissza egy nevelő házaspárra, 
ak ik  patronálták  őt. M iután a  házaspár elhagyta a  nevelőotthont, megszakadt 
közöttük a  kapcsolat. Az általános iskola elvégzése u tán  Gyuszi szakközép
iskolába készült. Jelentkezési lap já t nem  küldték el időben, így a felvétele 
nem sikerü lt. Így ikerült a  kollégium ba m int villanyszerélő szakmunkás- 
tanuló.

Három év elteltével a  kollégium i életben először nyert teret a  m éltá
nyosság, és m iközben Gyuszi m egtanulhatta  eredetileg k íván t szákmáját, még 
két évig a kollégium ban m aradhato tt. Miközben k itan u lta  az elektroműsze
részetet, haladékot kapott az é letbe való kikerüléshez is. Közben elkezdte 
a dolgozók szakközépiskoláját, ám  rossz szakmai gyakorlati időbeosztása 
m iatt tanulm ányait képtelen fo lytatn i.

A kollégium ban letöltött évek u tán  ő az egyetlen, aki otthonosan képes 
használni az intézm ényt. Tudja, k inek m ilyen használati tá rgya  van, jobban 
ismeri a  helyi lehetőségeket, m in t bárm elyik felnőtt. Felhasználja érdeklődé
sét és szakértelm ét a  szerelések terén, ezzel pénzt is keres.

Kollégium ban tö ltö tt utolsó évében inkább  a  felnőttek, mint a gyere
kek partnere. V an tévéje, számítógépe, javításhoz szükséges szerszámai, m ű
szerei, m elyeknek java részét m aga készítette. Ennyit s ik e rü lt anyja gyűjtő- 
szenvedélyéből egészséges m ódon, állami gondozott h á tte re  ellenére á t
mentenie.

A tanév  vége előtti hónapokban az IKV elperli any já tó l a lakást, mivel 
azt nem rendeltetésszerűen használja, és több éve nem fizetett lakbért. Te
kintettel a rra , hogy Gyuszi ide van  bejelentve, lakás nélkül marad. A szak
ma kitanulása u tán  nincs hova mennie, a  kollégium ot viszont el kell hagy
nia.

M egkapja katonai behívóját, ez jelen esetben m egváltás. Lakáshelyzete 
továbbra is rem énytelen, ha szabadságra menne, nem  lenne hol laknia. Je 
lenleg anyja m ég a régi lákásban  lakik, m elyet elborít a szemét, várható a 
kilakoltatás.
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A technikai nehézségek egy új, legalábbis az am atőr videózásban szokat
lan megoldáshoz is elvezettek bennünket. Mivel a  rém ségeket nem  tudtuk  
volna kellő hatásfokkal m egjeleníteni, anim ációs betéteket illesztettünk  a 
filmbe. Ezek 'segítségével a  hatásfok növelése m ellett az álom és a valóság, 
a  dokum entum  és a fikció viszonyát is érzékeltetni akartuk . Ez a  megoldás 
ahhoz is hozzásegített bennünket, hogy a  stúdió egy kiváló rajzkészségű tag 
jának ilyen irányú feladatot is adhattunk. R ajta kívül részt vettek  a m unká
ban a képzőművészkor 'tagjai is.

* * *

Levente enyhén pocakos, kissé puhány fiú, fem inin vonásokkal. Köze
pesnél jobb eredm ényeit rendkívül erős szorgalma és erős megfélelési igénye 
magyarázza. Igen nagy hangsúlyt helyez iskolai előmenetelére. Ö nként 
vállalt fe ladatait kényszeresen kötelezőnek érzi. Ennek ellenére a  stúdió- 
foglalkoZások befejezése előtt fél órával rendszeresen m egkérdezte, m arad
jon-e még, vagy elmehet-e. M int kiderült, ilyen esetekben m indig tanulással 
töltötte az este hátralevő részét. A többfelé való megfelelési kényszer term é
szetesen görcsössé és zaklatottá te tte , ezért tú lfű töttségében színe lányosán 
hisztizett. A stúdió tag jai ennek megfelelően csodabogárként kezelték, és leg
kevésbé sem érte ttek  egyet tanulási tem pójával. Jó  előre m egjósolták, hogy 
ki fog készülni. Mindezek ellenére el tudta fogadtatni magát. Ezt köszön
hette kitűnő rajzkészségénék, m elyet az anim ációs betétek készítésénél tu d 
tunk hasznosítani, valam int ötleteinek, melyekkel sókat segített a  film tö r
ténetének kialakításában.

Levente egy Pest környéki községből k e rü lt a  kollégiumba. Anyai nagy
szülei is ebben a  községben élnek. Elváltak, nagyapja ú jra  nősült. Levente 
erősen kötődik  a  nagyapjához, szereti háborús tö rténe te it hallgatni. Nagy
anyja és Levente anyja között konfliktusok vannak, k i ak a rja  tenn i őket 
lakásukból.

Levente édesanyja kerám ikus, k iváltotta az iparengedélyt, később szak
m áját elhagyva bérelszámoló csoportvezető le tt Budapesten. „Most m ár nem 
olyan jó fe j.”

Levente ap ja  a BM panaszirodán „telefonos kisasszony”. A szülők öt 
évvel ezelőtt elváltak, m ajd az apa ú jra  nősült. „E lvette azt a  nénit, akivel 
korábban is foglalkozott.” Űj házasságából egy jelenleg kétéves kislánya 
van, családjával egy budapesti lakótelepen lakik. Az apa, ha berúg, elvisel
hetetlen. A válás u tán  az édesanya együtt él egy elektroműszerésszel, aki 
Leventét lustának  ta rtja . Ö is iszik, a  fiú állandó ütközőpont a  k é t em ber 
között.

Levente úgy érzi, apja nem  sokat törődött vele. Nehezményezi, hogy 
anyja nem erőltette, hogy rajzoljon. „Egy gyerek nem tudhatja , mi a  jó 
neki.” Az általános iskola elvégzése u tán  Levente — ap ja  h a tásá ra  — kato
naiskolába készült. Am ikor a  jelentkezési íveket ke lle tt kitölteni, meggon
dolta magát. A felvételi tájékoztatóban talá lták  meg azt a szakközépiskolát, 
ahova most is jár. Ha felvételije nem sikerült volna — am i nem  valószínű, 
hiszen m axim ális pontszám ot v itt  magával —, a  községi gim názium ban ta 
nul tovább. Ezt nem te tte  volna szívesen, m ert: „a gim názium  csak azoknak 
való, akiket felvesznek az egyetemre.”
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B ejelentette nevelő tanárának , hogy a  továbbiakban bejáró szeretne len
ni. Megegyeztek, hogy két héten  keresztül próbálja k i, csak u tána döntsön 
véglegesen. Végül egy hét után, m inden próba nélkül mégis a  kollégiumot 
választotta.

Rengeteget tan u lt, e lnyerte az iskolája ösztöndíját. A tú lzott erőfeszíté
sek következtében 'idegkimerüléssel három  hétig beteg.

* * *

A film et az 1985-ös BAKI-esten vetíte ttük  le. A film  bem utató ja után 
a szereplőknek b an k e tte t rendeztünk. M ár itt is észre kellett vennünk, és 
m in t lá tn i fogjuk, ez b e  is igazolódott, a  H orror Stúdió csoportszervező erő
vel b írt. Ugyanezt m ondhatjuk  imás csoportokra iis. A résztvevők egymáshoz 
való viszonya változott, az  értelm es időtöltés közelebb hozta őket egymás
hoz, egyszersmind a lte rn a tív á t m u ta to tt a  kollégium ban vihető élet és 'idő
töltési modellekkel szemben. Nemcsak a  csoport tag ja inak  egymáshoz való 
viszonya m élyült, hanem  bizonyos fokig a  kollégium hoz való viszonyuk is. 
Szem ben a  hangulat jelentésekből áradó pesszimizmussal, ez a  viszony aktív 
lett. Fontossá vált, hogy a  nagy  közösség tag ja i m it szólnak a  produkciójuk
hoz. Azt sem szabad figyelm en kívül hagynunk, hogy a  film  segítségével 
sikerü lt együttes erővel megfogalmazni azokat a problém ákat, melyek a 
hangulatjelentésékben csak szétszórtan, esetleges form ában jelentkeztek. A 
hangulatjelentések az t is  tükrözték, m ennyire hiányoznak a kollégium  életé
ből a  közös elfoglaltságok, közös játékok. Azok a  csoportok, m elyek a  közös 
szakma, az azonos é le tk o r a lap ján  em eletenként és tanulószobánként hivata
los elosztás alap ján  rendeződtek és nem  szerveződtök, fiktív  csoportoknak 
bizonyultak, és azok m a is. Ezzel szemben a  video, színjátszó és képzőmű
vész csoportok a  szakm ai hierarchia m ellé új típusú  vonatkoztatási csopor
tokká szerveződtek, h ab á r a  kollégiumi életnek ez csak egy szegmense 
m aradt. Jól m u ta ttta  ezt a  tendenciát a  video m ásik felhasználására te tt  k í
sérletünk. Tapasztalván azt, hogy a  kollégium  létszámához képest kevesen 
já rn ak  a  művészeti szakkörökbe, és ezeknek kisugárzása csekély, elhatároz
tuk, hogy egy akciósorozatot indítunk, melynek során m ár létező, hivatalos 
csoportokat keresünk fel. Feltételezve csoportéletüket, videóval és más esz
közökkel közös já tékoka t fo lytattunk. A foglalkozásokat hárm an vezettük. 
Ügy osztottuk el egym ás között a feladatokat, hogy végül m indnyájan min
den csoporttal találkozhassunk. M inden hét hétfőjén, keddjén és szerdáján 
három  csoport k e rü lt sorra, tehát egym ást váltva egy héten m indhárm an 
m ind a  három  csoporttal találkoztunk. Minden hét csütörtöki napján  a  há
rom  csoport tagjai szám ára olyan közös já téko t szerveztünk a  to rnaterem 
ben, m elyen mi, a  csoportvezetők is részt vettünk. Hogy a  gyerekek min
denképpen találkozzanak velünk, az első három  napi foglalkozásokon való 
részvételt kötelezővé te ttü k . A csütörtöki foglalkozáson való részvétel ön
kéntes volt.

K iderült, a  kvázi csoportokból valóságos csoportokat a lak ítan i lehetet
len. M int majd lá tn i fogjuk, az egyes foglalkozások inkább kevesebb, mint 
több sikerrel zajlottak, ám  a csoportok ettő l m it sem változtak. A negyedik 
napok azonban m ind jól sikerültek. Jellem ző a  résztvevők szám ának növe
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kedése. Az első akción tizenegyen, az utolsón m integy hatvanan vettek  részt. 
Nemcsak azoik, akik az adott héten találkoztak velünk, hanem  olyanok is, 
akik az előző héten, hetekben ism erték m eg m inket. El kell ism erni azon
ban az t is, hogy a csoportképződést m ég ezek az összejövetelek sem segí
tették elő, hiszen a  program sorozat négy hét u tán  véget ért. A legaktívabb 
résztvevők beszálltak ugyan a film forgatásba statisztaként, illetve technikai 
segítőként, de végül de idő hiányában nem  tud tak  a  stúdió teljes jogú tag
jaivá válni, bár oldottabb kom m unikáció indult meg a  közös élmény alap ján  
a gyerekek között.

Az akciósorozatnak Nyolcemeletes marhaságok címet adtuk. M int m ár 
jeleztük, a program ok között szerepelt a  video is. Ebben az esetben a  tech
nika au ten tikus felhasználására gondoltunk. Semmiképpen nem  ak artu k , hogy 
történetek kerüljenek film re, helyette az t k ívántuk, hogy néhány képzeletet 
megmozgató kellék segítségével spontán reakciók alakuljanak. A kellékek: 
egy táb la  üveg, egy cserép virág, festék, cigaretta, kenyér, só és egy k a la 
pács voltak. Azért lettek  éppen ezek a tárgyak kiválasztva, hogy sem m i
képpen se tám adhasson az a helyzet, m elyben az ism ert filmes sztereotípiák 
felvonultathatóvá válnak. Ügy véltük, ezek a  tárgyak  a  maguk szim bolikus 
hátterével széles asszociációs mezőbe helyezhetők. Mint m ár fentebb jelez
tük, az t kelle tt tapasztalnunk, hogy a video ilyen irányú  használata a  krea
tivitás hiánya m ia tt az ilyen ingerszegény környezetbe érkező gyerekek között 
szinte k izárt. Egyetlen leset volt, am ikor egy csoport gátlástalanul használta 
a  szerkezetet. Az üvegtábla mögé ü ltették  társukat, m ajd az üvegen az ő 
k on tú rja it ad ták  vissza, bár később ezt teljesen anarchista m ódon összepin- 
gálták. A kam era rögzítette az eseményeket. Később (széttördelték a  (kenye
ret, dobálóztak vele, szétszórták a  sót. A kam erát dem okratikusan kezelték, 
bárm elyikük kezébe vehette. Kizárólag ennél a  csoportnál lőhetett érezni, 
hogy együttlétük nem  csupán fikció, ők valam ennyire együvé is tartoznak. 
Interakciók zajlottak közöttük, és bár feszültségeik oldására bűnbakot állíto t
tak, m ég a hozzá való viszonyuk sem személytelenül durva, inkább játékos, 
torzulás nélkül túlélhető. Már ennél a  csoportnál is érezhető volt, de a  töb
bieknél nyilvánvalóvá vált, hogy a  video az önm agukkal való találkozás esz
köze. Egyfelől kevés fénykép készül ezekről a gyerekekről, m ásfelől az 
egész te s t jelenléte kinek-kinek olyan szembesülés saját magával, hogy ez 
szinte egy ism eretlen em berrel való találkozással ér föl. Éppen ezért a  gye
rekek örömmel fedezték fel m agukat a  képernyőn. Lehet, hogy a  szembe- 
találkozíási élm ény volt tú l erős és felkavaró, és ennek megem észtetlensége 
töm itette el kreativ itásuk csatornáit, m indenesetre azt kell m egállapítani, 
hogy tükörképük lenyűgözte őket. A további csoportok végképp nem  tu d tak  
m it kezdeni a  videóval. Használták ugyan a  kellékeket, de m int képzőm ű
vészek. Szobrot csináltak a kenyérből és a  kalapácsból, befestették az üve
get, készítettek újabb festm ényeket. A kijelölt operatőr lefényképezte a  
m unkafolyam atokat. Be kellett látni, hogy módszerünk, mely m agára hagy
ja  a gyerekeket a  videóval, nem  sök jó t ígér. Ezért a  következő foglalkozá
son a rra  kértük  a  gyerekeket, hogy a  behozott tárgyakat tekintsék kellékek
nek, m agukat egy film gyári stábnak, és készítsenek filmet. Am int ezt a  se
gítséget m egkapták, és egy sztoriból indulhattak  ki, a  következő csoportok 
hatékonyabbakká váltak. Végül is eredeti szándékunk ellenére tö rténe teket 
találtak ki, és azokat filmezték le. Így elveszett a médium nyújto tta  szabad
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felhasználási lehetőség. Ebben a  gyerekek bizonytalanságai m ellett nyilván a 
m i hibáink is szerepet játszottak , hiszen nem  szám oltunk vele, hogy a  video 
hazai felhasználásából még nem  következik annak  minden szubkultúrában 
való spontán felhasználási lehetősége. T udatosan m agukra hagytuk a gye
rekeket az eszközzel, irreálisak voltak elvárásaink. Ha a  video helyett fény
képezőgépet v ittü n k  volna a gyerekek közé, azzal bizonyára szabadabban 
tu d tak  volna bánni. Ehhez azonban Polaroid gépre le tt volna szükségünk, 
így  csak a h iány t tu d tu k  regisztrálni.

A Nyolcemeletes marhaságok sorozat m ásik eleme volt a kollégium nép
rajzának gyűjtése. Foglalkozásainkat azzal kezdtük, hogy a  gyerekekkel a 
kollégiumi életről beszélgettünk, majd fe lte ttük  a  kérdést: „Mi kell ahhoz, 
hogy az em ber o tthon érezze m agát?” M iután ezt a  tém át kim erítettük, a 
következő já téko t javasoltuk: m int néprajzosok végezzünk gyűjtőm unkát, s 
kutassuk fel a  közös tevékenységek és az egyéni kreativ itás lenyom atait őrző 
írásos és tárgy i emlékeket, m ajd ezekből rekonstruáljuk  ku ltú rá jukat. A 
gyűjtőm unkához 15—20 perc állt a  gyerekek rendelkezésére. Á ltalában é r 
dekelte őket a  já ték , s a gyűjtés végeztével m indnyájan a terem ben voltak. 
T ehát senki sem lép e tt le, am ire egyébként szám ítottunk, és végső soron a  
terem ből való kilépés engedélyezésével lehetőség is volt. Az asztalon a leg
változatosabb „lele tek” gyűltek össze. M egkíséreltük értelmezésüket. Kide
rült, hogy sok m inden képvisel önmagán tú lm utató  szakrális célokat. K aba
lák, fétisek, tró feák  kerü ltek  elő. Az íro tt szövegek legtöbbje szokványos 
volt. W C-feliratok, diáksztorik stb. Néha azonban egészen különös dolgok 
kerültek elénk, m in t például az egyik tanulócsoport saját kreálású  nyelve, 
am it a gyerekek élőben is előadtak. Persze az esetek többségében nehéz volt 
a gyerekeket a  já ték b a  bevonni, többnyire tévét akartak  nézni, vagy le ak a r
tak  feküdni, és egyáltalán nem  haboztak hangot adni irántunk érzett ellen
szenvüknek. Ám a gyűjtőm unka befejezésekor be lehetett vonni őket a 
beszélgetésbe. M iután m inden tárgy rendeltetését és funkcióját megbeszél
tük, s meg is szavaztuk, hogy melyik a  „legtökéletesebb” lelet, fe lte ttük  a 
kérdést ezen tárgyak  lá ttán : ők milyen em bereket feltételeznek alkotóiknak, 
illetve használóiknak? Á ltalában az derü lt ki, hogy szemlátomást m inden 
szempontból deprivált em berek a készítők, illetve tulajdonosok, s ordítóan 
sivár életről beszélnek a  tárgyak. Arról is szó esett, hogy e rre  miből lehet 
következtetni, s hogy ez m ilyen tényezőknek köszönhető. Á ltalában a gye
rekekből ezen a  ponton kezdett ömleni a szó. Sérelmeiket, hétköznapi éle
tüket mesélték. Ennek ellenére sokan voltak azon a  véleményen, hogy a 
kollégiumi élet „laza”. Némi beszélgetés u tán  m indig kiderítettük, hogy a 
kollégiumi élet és a sokszor be nem ta rto tt házirend csaknem egymás ellen
tétei, s ennélfogva a  lazaság — am it helyesebb felelőtlenségnek nevezni — 
éppen a  kem ény beszorítottság hatására jö tt létre . Ezek u tán  a legtöbbször 
arról esett szó, hogy milyen módszerekkel lehetne bizonyos alapvetőnek ta r-  
lő tt érdekekért megküzdeni. Mindig a rra  a következtetésre ju to ttunk , hogy 
igen fontos felism erni saját, igazi érdekeinket s az érdekazonosságot, a  kö
zösség erejét. Ahol két szakma tanulói voltak közös hálókban, ott ugyan 
elsőre úgy tűn t, hogy komolyabb konflik tusok vannak közöttük, de ham aro
san rá kellett jönnünk, hogy ezek inkább csak játékos vetélkedések, évődé- 
sek, s nem kell ezeknek különösebb jelentőséget tulajdonítani. Egy-két cso
porttal szituációs játékokat játszottunk, m elyek szorosan összefüggtek a
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feniti problémákkal. Például két törzset a lak íto ttak  a gyerekek, mi pedig egy 
újonnan kinevezett „fehér korm ányzót” játszottunk, aki mindenestől új rend
szabályokat kíván elfogadtatni a két törzzsel. Ennek érdekében a  két törzs
főnököt magához hívja, s a királytól jö tt felsőbb érdekeket képviselő rend
szabályokért őket teszi felelőssé. A gyerekek nem  ism erték fel a „divide et 
im pera” elvét, s rendre besétáltak  csapdáinkba. Egy idő elteltével m ár nem 
voltak ellenfeleink, s m inden  szándékunkat — az érdekeikkel abszolút ellen
téteseket is — sikerült keresztülvinnünk. Ök csodálkoztak a legjobban, hogy 
ez m iként vált lehetségessé, s hogy m iért nem  tu d tak  nagyobb ellenállást 
kifejteni. Ezek után  közösen elemeztük a  „fehér korm ányzó” alattom os mód
szereit, és együttesen fedeztük fel, hogy a törzsek és törzsfőnökök egymás 
irán ti bizalmatlansága idézte elő vereségüket. Másik alkalom m al olyan szi
tuációs játékokat játszottunk, melyek a kom m unikációs problém ák feloldását 
kísérelték meg. A beszélgetések közbeni lehetséges m agatartások közül tisz 
táz tu k  az elfogadás—aján lás—blokkolás m ibenlétét. Ezek tudatos felhaszná
lásával im provizáltunk különböző helyzeteket. Elsőre m agát a leggátlástala
nabb fantáziával k ialakíto tt improvizációs lehetőséget próbáltuk ki. (Például 
az  Urálban élő ném a k ínaiakról beszélgettünk, ak ik  vödör nagyságú svájci
sapkát hordanak, s legfőbb ellenségeik a  Városligetben elszaporodott vízilo- 
vák.) Majd az alacsony és m agas státusz m eghatározására te ttünk  kísérlete t. 
Az improvizációs já tékban  k é t jelenet szerepelt. Az elsőben egy kollégiumi 
ta n á r m egalázott egy diákot. A m ásodikban ugyanők találkoznak, de öt év 
elteltével, és a  diákról kiderül, hogy sikeres, gazdag ember, a  ta n á r  pedig 
éppen egy kocsm ában poharazgat. Más szóval a m ásodik szituációban meg 
kellett a  k é t szereplőnek harcolnia egymással a  m agasabb státuszért. A já ték  
u tán  részletesen elemeztük a  tö rténeteket és a  k é t fél módszereit. Ezek 
alapján m ódunk nyílt k ité rn i bizonyos m etakom m unikativ gesztusok jelen
téseire is. Befejezésként em ber és szerep viszonyáról beszélgettünk.

*  *  *

Robi alacsony, szeplős, vékony fiú. Tekintetében szomorúság és em ellett 
vidám  kópéság tükröződik. Rendkívül alkalmazik odó, de nem  behódoló. In
telligens, szuverén személyiség. Lényéből arisztokratizm us árad, m ely némi 
ellentétben áll parlagi m űveltségével és beszédmodorával. Jellemző rá, hogy 
a nagy, gyorsan megtérülő feladatokra szívesen szedi össze magát. Ilyenkor 
erején felül vállal, u tána e ltűn ik , lazít. A H orror Stúdióban ő az egyik leg- 
szinesebb figura, ö tleteivel sokat segített a  film történetének felépítésében. 
A nehéz időszakokban fan y ar hum orával és k itűnő  parodizálási képességé
vel oldani tu d ta  a feszültségeket.

Robi az egyik legnagyobb balatoni városból k e rü lt a kollégium ba. Az 
apai nagyszülők ott lak tak . A nagyapa iskolaigazgató, a  nagym am a tan ítónő  
volt. Az apa építésvezető egy közeli helység építőipari vállalatánál. Ivott, fe
leségét rendszeresen m egverte. „Egyszer a mosógép gumicsövével v e rte  anyá
m at. Én is kaptam , m ert odaálltam  anyám  elé.”

Az anyai nagyapa alkoholista volt. E lvonókúrára egy Pest környéki in
tézetbe került. Itt a  büfét vezette, borbély volt. A felesége idős k o ráb an  el
valt tőle, ezután még évekig az intézet lakója m aradt, és egy az intézetben 
dolgozó patrónus segítségével ta lp ra  állt. M ikor a patrónusa elhagyta az
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intézetet, a  nagyapa sógorához költözött. T izenhárom  éves szünet u tán  ismét 
rákapott az  ivásra. Adósságokat csinált. Beteg szíve ellenére fo ly tatta  az 
italozást, és am ikor m eghalt, több 'napos keresés u tán  egy árokban találták  
meg a  tetem ét.

Felesége a válás u tán  ism ét férjhez m ent. F érje  és Robi édesanyja között 
elejétől fogva feszült volt a  viszony. „Elüldözte anyám at, és még most sem 
köszön neki.”

Robi édesanyja adm inisztrátor az Állami Biztosítónál, korábban az OTP- 
nél dolgozott. E lvált első férjétől, és a balatoni nagyvárosba já r t be dolgozni. 
Itt találkozott ism ét első szerelmével, akivel ham arosan összeházasodtak. 
Robi m ostohaapjának a  szülei a  balatoni nagyvárosban laknak saját házuk
ban, és m ódosak lévén, nem  nézték jó szemmel fiuk kapcsolatát, Robi édes
anyját. Egyszerűen „parasztlánynak” tek in te tték .

A m ostohaapa egy olajipari vállalatnál csoportvezető. M ire feleségül 
vette Robi édesanyját, ap ja  m eghalt, így a  család beköltözhetett a háromszo
bás családi házba. N yaran ta a  nyári konyhába költöznek ki, a házat pedig 
üdülőknek ad ják  ki. A nyári konyhában lako tt haláláig Robi mostoha nagy
anyja, ak it a fiú, annak gégerákja m iatt, „büdösként” emleget.

Az 1985-ös földrengés során házuk m egrongálódott. Ügy döntöttek, hogy 
a biztosítótól kapott pénzen m egnagyobbítják az épületet.

Robi a  nyolcadik osztály elvégzése u tán  a házukkal szemben lévő kifőz
dében dolgozott, segített a  felszolgálásban, m unkájával 10 000 forin tot k e re 
sett, ebből az összegből vásárolta divatos ruháit.

A kollégium ban csoportvezetője tanu lásra  ak a rta  fogni, ám ő ellógott 
a színjátszó csoport próbáira. Amikor az  egyik szereplő bizonytalanná vált, 
minden konkré t ígéret nélkül három  nap a la tt m egtanulta annak  szövegét, 
majd á tvette  a  szerepet.

C soportjának tag ja i azzal gyakorolták ügyességüket, hogy az a jtó  felett 
kb. két m é te r m agasságban húzódó fűtéscsövet lendületből, ugorva elkapták, 
lengtek ra jta , m ajd 2—3 m étert repülve az asztalon landoltak. Robi is több
ször m egcsinálta ezt a  m utatványt. Egyszer tú llendült, kicsúszott kezéből a  
eső, és ő a  földre zuhant. P ár percig nem  tu d o tt megmozdulni. Másnap, 
m iután m ég m indig zsibbadt a  keze és fá jt a  feje, orvoshoz m ent, ak i csi
golyarepedéssel kórházba utalta. I tt rögtön m erevítő ágyba tették. Valóban 
elrepedt a csigolyája, de mivel „csak” a csontból repedt ki egy darab, ál
lapota nem  volt életveszélyes. Így is három  hetet a kórházban töltött.

Nyári gyakorlat a la tt  végigjárta Budapest m ajd minden m úzeum át. A 
szünidőben néhány napo t édesapjánál töltött. A pja barátnője és közte feszült 
lett a  viszony. Egy napon a felnőttek társaságában hazam ent egy ruhadarab 
jáért. A nyja házában szóváltás keletkezett, s ap ja  és anyja jelenlétében fel
pofozta ap ja  barátnő jét, m ajd faképnél hagyta a  tétlenül álló felnőtteket. 
Azóta ném i félsszel várja , m ikor fogja apja a  kollégiumban felkeresni.

* *

1985 szeptem bere óta ú jra  működik a  H orror Stúdió. A csoport tagjai 
most m ár vezetésünk nélkül is tovább dolgoznak. *

* *
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Maki a  H orror Stúdióba kerülésig m indig egyedül volt. „Nekem sem m i 
sem sikerül. Halfék vagyok. Mindig valam i galibát csinálok.” Jellemző tö r
ténet Maki kollégiumi életéből: közösen nézték a  tévét. Krim i m ent. Egy 
nála k é t fejjel magasabb fiú folyam atosan destruált, zavarta a  'többieket. 
Maki nagy hangon rendreutasította. Szó szót követett, a nagy m élák vicce
sen azt javasolta, m enjenek k i a  folyosóra, ott intézzék el az ügyet. M aki 
nagy garra l felkelt, 'elindult. Ellenfele nem  v árta  meg, amíg k iérnek, m eg- 
legyintette. Maki hanyatt esett. K itört a  röhögés.

Maki alacsony, szökés, göndör hajú, görbe a  lába, talán  ezért is nevezték 
el társai M akinak. A gyerekes kinézésből és elnevezésből várható ikönnyed 
mozgásnak nyom a sincs benne, játékosság helyett sokkal inkább bizonyta
lanság, feszült készenlét, erőlködés jellemzi. V árja azokat a szituációkat, 
m elyekre m ajd nem  tud adékvát módon reagálni. Ez a  m agatartás kapcso
lataira  is jellemző. „Talán m ert annyira  akarom , azért inem sikerül.”

Bányászvárosból került a kollégiumba repülőgép-szerelőnek. Édesanyja 
a Keleti pályaudvaron forgalmista. Édesapja kiesett az életéből, m ert szülei 
elváltak. Öltözködése jóval szegényesebb, m int csoporttársaié. A d iákpénz
szerzési akciókba ő is beszállt. Szám ára másik pénzszerzési lehetőség, hogy 
nagym am ájának segített a  piacon árulni, m indezt sem ruházatán, sem  fo
gyasztásán nem lehetett észrevenni. Csoporttársai érettségi ajándéka a ra n y 
gyűrű, aranylánc volt, ő egy fotó nagyítóberendezést kért.

Katonai főiskolára jelentkezett helikopter-vezetőnek, s úgy tu d ta , fel 
is vették erre  a  szákra. Két hónap m úlva a  főiskolán derü lt ki, hogy forga
lom irányítónak vették  föl. Tanulm ányi eredm énye m iatt más, polgári felső- 
oktatási intézm énybe nem nyert volna felvételt.

Kapcsolatkudarcai, sikertelenségei u tán  rá ta lá lt a  fotózásra, igen jó 
képeket készített, felvételeinek tárgya egyéni, i t t  végre sikere van. Ezek 
u tán  kerü lt a katonai főiskolára, várta , hogy itt  m ajd fo lytatja a  fotózást, 
o tt azonban bevonulása előtt egy héttel lebontották  a fotólabort.

* * *

Ebben a  tanévben a  diákotthonba beiratkozott 414 'tanuló, a tan év  első 
felében kiköltözött (bejáró lett, más iskolába, albérletbe m ent stb.) 44 t a 
nuló (10,6%), a  félévben m egbukott 68 tanuló (16,4%).
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Göllesz Zoltán

IF JÚ S Á G  —  R E H A B IL IT Á C IÓ  —  KULTÚRA

A sérült gyerm ekek  és fialtalak tá rsad alm i integrációja a  társadalom  é r
deke és kötelessége, ugyanakkor az é r in te ttek  alapvető joga.

Minthogy közel százezer tartósan  betö ltetlen  m unkahely van hazánkban 
(1.), foglalkoztatásuk, mégpedig te ljes és hatékony foglalkoztatásuk népgaz
dasági érdek, egyben a gyógypedagógiai nevelést követően az integráció 
második lépcsője. A  hatékony foglalkoztatás révén a  sérültek m egterem the
tik  aktív  beilleszkedésük anyagi alapját.

Az integráció harm adik  lépcsője a szabad idő k u ltu rá lt eltöltésének 
joga és ennek kielégítése, am i az eredm ényes és term elékeny m unka szem
pontjából sem közömbös.

E harm adik lépcső alapproblém áiból vázolunk fel néhányat, ám  elöl
járóban jellem ezzük a  problém akör nagyságát.

M indenkinek, aki sérültekkel, fogyatékosok, rokkantak rehabilitációjá
val kíván foglalkozni, első feladata lesz tájékozódni arról, hogy hányán van
nak, hol élnek és m ilyen típusúak az érin te ttek , azok a személyek, akik reha
bilitációt igényelnek. 1978-as adatok szerin t az érzékszervi, illetve mozgás- 
sérült fiatalok szám a hatvanezer és hatvanötezer között mozog. Ide tartoznak 
a siketek és nagyothallók, a vakok és gyengénlátók, az idegrendszeri bénul
tak, a gerincferdüléses betegek és a  gerincvelő-záródási zavarokban szen
vedők (10.). E sérü ltek  a  legkülönbözőbb szociális alaphelyzetből kiindulva, 
testi és szellemi fejlődésük, valam int m unkába állásuk folyam atában eljutnak 
egy többé-kevésbé véglegesnek m ondható, szociálisan is jellemezhető életmód 
körülményei közé, am elyre azonban sérülésük típusa és annak  súlyossági foka 
nyomja rá elsősorban a bélyegét.

Mindezek m egengedik a következtetést, hogy a  g y e r m e k -  é s  f i a t a l k o r ú  
s é r ü l t e k  i n t e g r á c i ó j a  n e m  p e r i f é r i á s  j e l l e g ű  a  t á r s a d a l m i  f e l a d a t o k  s o r á b a n ,  
és ugyanakkor sajátos közelítésmódot igényelnek.

A n d o r k a  R u d o l f — F á l u s s y  B é l a  a 15—69 éves népesség napi időfelhasz
nálásáról készült időm érleg-vizsgálatában (Központi S tatisztikai H ivatal 
1976—1977) m egállap ítja, hogy minden ku ltu rá lis  problém a elsősorban a fia
talokat érinti. Azt is regisztrálja, hogy az otthoni művelődés fő eszköze a tv.

Ha a  sérü ltek  körében végeznénk hasonló időmérleg-felmérést, valószí
nűleg az otthoni és az intézményes m űvelődés aránya sokkal sarkíto ttabb 
módon alaku lna az  otthoni javára. M ásrészt egyes tevékenységek teljesen 
kiesnének m érlegünkből, minden esetben egyénenként, az adott sérülésnek
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megfelelően. Ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy a sérültek több 
'dőt fordítanak fiziológiai szükségleteikre és közlekedésükre, valam int olyan 
speciális tevékenységekre, am elyek az idézett felm érésben term észetszerűleg 
fel sem vetődtek. Gondolunk i t t  rendszeres kezelésre, protézishigiénére és a 
segédeszközök műszaki és egyéb irányú karbantartására.

A látás-, hallás- és m ozgássérült fiatalok helyzete a szociokulturális mi
noritással is jellemezhető művelődési hátrányai, kulturális rehabilitációjának 
hiányosságai nagyobbak az átlagfiatalság művelődési problém áival össze
vetve. A fogyatékosok nevelésével, oktatásával, képzésével közvetlenül fog
lalkozó gyógypedagógia interdiszciplináris kapcsolatai a  közelm últban igen 
kiszélesedtek, és különösképpen fény derült arra , hogy a szociológiai szem
léletre szinte valamennyi szakterületén szükség van, vagy k u ta tási módszer
tani alapot jelent (2.).

Igen nagy probléma a  művelődési intézmények és ku lturális  programok 
fővároscentrikus eloszlása. Bár e centralitásnak mélyen gyökerező történeti 
okai vannak, ma mégis az egyik legnagyobb akadálynak bizonyul az igazán 
hatékony közművelődés elérésében. A lokalizáltság fokozott m értékben érinti 
a m ozgássérülteket, siketeket és vakokat, főleg ha ehhez jelentős m érvű 
szintkülönbségek is társulnak. Egyszóval nagyobb há trán y t jelent az em lített 
sérülteknek az az általános gond, hogy a ku lturális dem okratizm us tárgyi 
feltételei nincsenek meg. vagy nem  kielégítően állnak m indenki rendelkezé
sére egyenlő eséllyel. Hasonlóképpen hátrányban vannak a művelődésügy 
hatékonyságának és minőségének visszaesése folytán. „Nem sikerült azonban 
— a 74-es párthatározat után sem — a művelődés hatósugarát bővíteni. . . 
Mégis most inkább arró l vitatkozhatunk, hogy stagnálás vagy visszafejlődés 
jellemzi-e a mai helyzetet, m intsem  arról, hogy fejlődés vagy stagná
lás.” (3.)

A sérültek kulturális problém ái tehát értelem szerűen nem ju tnak  elő
térbe olyan kulturális környezetben, ahol a többség művelődésének szinten 
tartása a  feladat. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a R okkant Sze
m élyek N em zetközi Eve (1981) ebben a tém akörben nem hozott eredm é
nyeket, jórészt azért, m ert a  köztudat azonosította a  rokkan t kifejezést a 
mozgássérültséggel, így jelentősen leszűkült a hatóköre, m ásrészt az év dek
larációja csak em lítette a művelődésügyet, és nem jelentőségéhez m érten 
szólt róla (4.).

A sérülteket a társadalom  az alacsony presztízsű foglalkozások felé 
orientálja, és rákényszerül a hasonlóképpen alacsony presztízsű ku ltú rára  is. 
Kis túlzással nevezhetjük ezt helyiérték szerinti érvényesülésnek, amely a 
ku ltúrára is vonatkozik (5.). Művelődésünk egésze is az alacsony presztízsű 
szabadidős-rekreációs koncepció felé tolódott, vagyis túlsúlyba kerü lt az üres 
szórakoztatás, slágerdömping stb. (5.). A sérültek ezen felül önművelésükhöz 
nem találnak elegendő intézm ényre és eszközre. „A korszerű alapm űveltség 
kiterjed az egész személyiség harm onikus fejlesztésére. Az ism eret—világ
nézet—m agatartás egységben történő kialakítása m ellett beletartozik a folya
matos önnevelés, az önművelés igényének és képességének kialakítása. A 
nevelési, tanítási-tanulási folyam atot az iskolának a  tanulók sokoldalú m un
kájára kell alapoznia. Régóta ismeretes, hogy alapvetően téves az a szokra- 
Tészi tétel, mely szerint ha ism erjük a  jót, akkor e szerint is cselekszünk." (6.)
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Visszatekintve úgy íté lhetjük  meg, hogy a sérült fiatalok művelődéséért 
te tt  első lépések jó irányban történ tek, és jól ism erték fel, hogy a kezdeti 
törekvéseknek zá rt szervezeti keretek  között lehet gyümölcse. Természetesen 
olyan értelem ben nem  voltak zártak  ezek a  szervezetek, hogy a m eghatáro
zó erejű íirányzaltoikat m agukévá ne te tték  volna saját fejlődésük eszközévé 
form álva. Jó példa 'erre, hogy a  M agyar Népköztársaság M inisztertanácsa 
á lta l kiadott 4276/1949. (212) MT számú rendelet a lap ján  kialakult a Siketek  
cs Nagyothallók Országos Szövetségénél, (ma Hallássérültek Országos Szö
vetsége) oktatása és ku lturális  m unkája. Az általános iskola, a  szakmunkás- 
képzés, a  dolgozók általános és középiskolai képzése és a  továbbtanulásra 
való felkészítés m ellett ku ltu rá lis  m unkaversenyt indított, kapcsolódva a 
hallók am atőr színjátszó mozgalmához. Elérték, hogy az  országban működő 
együtteseiket színházi szakem berek irányítsák, és m egterem tették a siketek 
önálló színházának személyi felté teleit (7.). Az évente rendezett színjátszó, 
pantomim-, bűvészversenyekkel ta r tjá k  fenn és ak tiv izálják  az önművelés 
igényét.

Hasonló eredm ényekkel és szervezettséggel a  V akok  és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége is sokat tesz a  vakok m űvelődése ügyében. Braille-írásos 
előfizethető folyóiratok születtek e célra, pl.: az Irodalm i Értesítő, a Zenei 
Értesítő, a  Sakk Iskola, a  Rádió- és Televízióműsor (hetenként). Előadásokat 
és m úzeum látogatásokat szerveznek, ahol a látássérültek  m egtapinthatják a 
k iállíto tt tárgyakat (8.). Braille-, illetve ún. hangos könyv tára t tartanak  fenn, 
és a  vakok zenei öntevékenységét és m űveltségét több hangszeres együttesük 
is példázza, m élyeknek koncertjeit szervezi, költségeit a szövetség fedezi 
(es a  látóik művelődéséhez is hozzájárul ily módon).

A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége  k u ltu rá lis  m un
kájában  a k lubélet színvonalas megszervezésén van a fő hangsúly, emellett 
az irodalmi önm űvelést és alkotókészséget serkentik  pályázatok segítségével. 
Jelentős eredm ényeket értek el a  testku ltú ra  és a sport területén  a  sportklu
bok összefogása révén  (9.).

A fiatal 'sérültek esetében, különösen veleszületetteknél, tulajdonképpen 
nem  újbóli, hanem  első beilleszikedésről (vagyis nem rehabilitációról, hanem 
habilitáoióról) van szó. „A fogyatékos fiatalok társadalm i beilleszkedésének 
előmozdítása (rehabilitációja) összetett feladat, orvosi, pedagógiai, foglalko
zási és szociális teendőkből áll.” (10.) Nézetünk szerint a  szociális teendőket 
az  előbb hivatkozott jelentés szűkén értelmezi, és nem  említi, hogy a kultu
rá lis habilitáció, a beilleszkedés a csoportok és egyének, illetve egyének és 
egyének közötti in terakció értelm ében is döntő fontosságú. Az érzékszervi 
és mozgássérültek viszonylatában sikeresnek csak akkor nevezhető a habi
litáció, ha szükségtelenné teszi az átlagnak a  sérültekhez való alkalm azko
dását, vagyis ha célja a sérülték  beilleszkedésre való alkalm asságának növe
lése, m ert ha az átlag  alkalm azkodási készségére apellál, a pszeudorehabili- 
tació körébe sodródik (11.).

Könnyen belátható, hogy a beilleszkedési készség egyenes arányosság
ban van a műveltséggel, és hogy a  műveltség m integy a  katalizátor szerepét 
tö lti be, igy a  sikeres habilitáció fontos eszköze és részfeladata egyben.

A sérülték viktim itásra  hajlam os személyiségűek általában, vagyis gyak
ran  érzik m agukat áldozatnak biológiai és szociológiai értelem ben egyaránt, 
viszont am ennyiben kulturális esélyeiket az átlagfiatalokéval egyenlő szintre
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hozzuk, a  személyiségfejlődésüket is helyes irányba vezethetjük (12.). Te
kin thetjük  tehát többszörösen bizonyítottnak: az általános iskolai végzett
ség, a szakmai képzés és m unkába állítás még nem  azonos a sikeres és főleg 
чет a teljes társadalmi integrációval (13.).

A fejlődés zálogát a  „permanens gondozás” és a  „kulturális integráció” 
gyakorlatában látjuk. A perm anens gondozás általános érvényű fogalm á
ból a  „perm anens” azt h ivatott jelezni, hogy a  gondozás a  születéstől a 
halálig ‘ta rt, többek között a  gyógypedagógusok és a  szociális szervezők és 
más típusú szakemberek szoros kooperálásának eredm ényeként. A gondozás 
fogalmi definíciója az általános gyerm ek- és felnőttvédelem  gyakorla ta  m en
tén alakult ki, úgy azonban, hogy az érzékszervi és m ozgássérült fiatalok  vi
szonylatában lis tarta lm az hasznosítható elem eket (14.):

— fizika i ellátás (szűkebb és tágabb környezet, élelem, lakás, ruházat, 
közlekedés),

— pszichés gondozás (a személyiség kifejlesztése, megőrzése, továbbfej
lesztése, a  társadalom m al való kapcsolat m egteremtése, megőrzése, tovább
fejlesztése),

— célszerű tevékenység  (a társadalm i munkam egosztásba való bekap
csolódás, önkiszolgáló ku lturális ellátás),

— egészségügyi ellátás.
A perm anens gondozás program adó definíciója nem  fejti k i  ugyan, mit 

ért „önkiszolgáló kulturális ellátás”-on, mégis úgy érezzük, fontos összefog
lalni, hogy a  habiMtáció szempontjából m iért érdem es így kiem elni az  ön- 
kiszolgáló jelzőt.

A ku ltú ra  m int szociális érintkezési forma, m int jog és m in t lehetőség 
megjelenési form áját tek intve széles választékot kell hogy nyújtson, m ár csak 
azért lis, hogy az individuális igényeket k i tud ja  elégíteni. T ehát önkiszolgá
lónak csak akkor nevezhető, ha egyszerre ‘több a lte rn a tív á t k ín á l fel. Mivel 
a csoportos rendezvények nem alkalm asak erre, nagyobb súlyt kell helyezni 
a jövőben a  diákok, illetve a  gondozottak önkorm ányzatára, különösen az 
intézetékben, nevelőotthonokban és bentlakásos intézm ényekben.

A sérü ltek  gondozásának (rehabilitációjának) m ásik fontos színterén, a 
Hallássérültek Országos Szövetségében, a  Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségében, a M ozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségé
ben történő  kulturális m unka, m in t m ár láttuk , jól szervezett és m agas szín
vonalú, mégsem nevezhető problém amentesnek. Az idevonatkozó kulturális 
integráció iszintén igen tág  meghatározás, így pontosításra szorul. Ha ugyanis 
a  szövetségéken belüli művelődés kizárólagossá válik, az lokalizáló, illetve 
dezintegráló hatású, növeli az érzékszervi és mozgásszervi sérü ltek  elszige
teltségét. Ebből következően csak a  szövetségektől független k u ltu rá lis  in
tézm ényekkel lehet kialakítani integrációt.

A sérültek társadalm i m egítélése a csoport- és közvélem ény nehezen 
változó sztereotípiáira, etikai viselkedésnorm áira épül, de szoros összefüg
gésben áll a  valóság történeti, filozófiai, politikai tényezőivel is. E megítélés 
nehezen változó m ivoltát csak úgy válthatja  fel egy egyenletes konitinuitású 
fejlődés, ha a  sérültek az átlagnépességgel szó szerint együtt élnek a  tá r 
sadalmi élet minden színterén. így  elkerülhető az egészségesek részéről oly 
gyakran tapasztalható rácsodálkozás, ellenérzés, tanácstalanság, egyáltalán  
az az érzés, hogy nem term észetes szituációban varrnak, am ikor egy sérülttel
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ta lálkoznak, beszélnek. N ézetünk szerint sokat változtatna a  sérültek tá r 
sadalm i megítélésén, h a  a  szabad idő k u ltu rá lt eltöltésében partnerek  lehet
nének .

Példának igen jó, ha  a m ozgássérültek M arczibányi téri intézete lakóinak 
helyze té t nézzük. Az in tézm ény  önállóan szervez ku ltu rá lis  eseményéket, il
le tv e  foglalkoztat, és tö b b ék  között a  Fővárosi Taxivállalat is sok segítséget 
n y ú jt  (15.). Viszont az  u tca m ásik  oldalán lévő kultúrházba a  sérültek a 
sok lépcső m iatt csak kom oly segítséggel ju that(ná)nak  be. Hasonlóképpen 
ak ad á ly  számukra a  M űcsarnok, a  Szépművészeti Múzeum, a  Nemzeti Mú
zeum  klasszicista hom lokzatának lépcsősora, ahogyan hazánk többi múzeu
m áb a  és kiállítóterm ébe sem  ju th a tn ak  be. U gyanígy nagyon ritk a  az olyan 
k ö n y v tár, könyvesbolt, m ozi, sportintézm ény vagy  színház, ahová kerekes 
székkel be lehet ju tn i. Következésképpen ku ltu rá lis  ellátásuk keretek közé 
szorul, és szinte m inden  esetben csak a sorstársak szűk körében realizálódik, 
am ely  kom m unikációjuk egyoldalúságát és ezoterikussiágát eredményezi. E 
m egállapítás vonatkozta tható  az érzékszervi sérü ltek  ku lturális helyzetére is, 
b á r  gondjaik m ás term észetűek . Szólnunk kell azokról a  kivételes intézmé
nyekrő l, melyek m eg talá lták  az integráció helyes ú tjá t. Álljon itt  példának az 
ú j Nemzeti Színház épületének  terve, m elyben tudom ásunk szerint külön be
já ra t ,  illetve szabad belső  té r  áll a m ozgássérültek rendelkezésére. Az ilyen 
jó  példák mind ez ideig nem  számottevőek.

Összegezve
1. Az integráció három  lépcsőjének: a  gyógypedagógiai nevelésnek, a  

foglalkoztatásnak és a m űvelődésnek összefüggésein és m egbonthatatlan egy
ségén áll vagy bukik  az  in tegráció  sikere.

2. A szövetségeken belüli kulturális ellátást csak egy szélesebb integrá
lá s  részének tek in th e tjü k , te h á t a  ku lturális  intézm ények összességének el
v ita tha ta tlan  felelőssége is egyben.

Mindezek tu d a táb a n  indokolt, hogy végkövetkeztetésünket javaslat for
m ájáb an  összegezzük: tudniillik  szükség lenne egy központi intézkedésre, 
am ely  megfelelően in sp irá lja  a  kulturális intézm ények vezetőit a  sérültek 
in tegrálására a k u ltú ra  terén, illetve hogy új létesítm ények létrehozásánál és 
m eglévők továbbfejlesztésénél vegyék azt figyelembe. E rendelet alapfelté
te le , hogy a tém ában  kom petenciával bíró rehabilitációs szakemberek fel
m érjék  a  gondoknak összefüggéseit, hatásait, financiális m utatóit, m ajd 
tájékoztatási rendszerét és szervezésének lehetséges eszközeit is.

Mindazonáltal az em líte tt szakmai kidolgozás nem jelenti a megvaló
su lást. A rehabilitáció szakem berei a gyakorlati megvalósulás tárgyában  nem 
illetékesek, míg a  k u ltu rá lis  szakemberek illetékességét nem tám asztja alá 
o lyan  ismeret, am i nélkülözhetetlen  a  hatékony megoldás érdekében. Felve
tő d ik  i t t  a kérdés, hogy m elyik fél kezdeményezzen egy széles körű koope
rációt. Mégis az lenne k ívánatos, hogy e kérdés ne m erüljön fel, és mindkét 
fé l szándékából szülessen alkalom  a  kérdés m egvitatására. Ennek reményében 
term észetesen nem csak a  szakem berek és ku ltu rá lis  vezetők figyelmét igye
kez tünk  felkelteni. Szám ítunk  a  teljes fiatalság összefogására is, főként a 
K om m unista Ifjúsági Szövetség keretein belül, valam int a népművelők szé
les táborának te ttrekészségét is igyekeztünk felkelteni.

50



FORRÁSOK

1. Rózsa József: A teljes és hatékony foglalkoztatás — politikai és gazdasági 
érdekünk. Budapesti Fórum, ag itátorok és propagandisták tájékoztatója. 
IV. évf. 1984. 4. szám.

2. Tóth György: A gyógypedagógia szociológiái problémái. In: A gyógy
pedagógia alapproblém ái. (Szerk.: Göllesz Viktor.)
Medicina, Bp. 1976.

3. V itányi Iván: Hol az Üj K ultúra? Élet és Irodalom, ’84. jún ius 22. 
XXVIII. évf. 25. szám.

4. A Rokkantak Nemzetközi Éve (1981). Felhívás. (Nemzeti Szervező Bizott
ság) Budapest.

5. V itányi Iván: V itairat a  mai m agyar művelődésről. Gondolat, Bp. 1983.
6. László András: A  szabadidő-foglalkoztatás jelentősége a hallássérültek 

szociális integrációjában. Gyógypedagógiai Szemle, 1979. 1—2. szám. 64— 
69. old.

7. Virágh Károlyné: A  szövetség ku ltu rális  és Oktatási m unkája. (Felszóla
lás.) A hallássérültek intézményes rehabilitációjának 25 éve. (Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége szakmai tanácskozása.) 1975.

8. Vakok Világa. XLV. évf. 1984. 6. szám. A Vakok és Gyengénlátók Or
szágos Szövetségének folyóirata.

9. Humanitás. II. évf. 5. szám, 1982. október; IV. évf. 3. szám, 1984. június. 
A M ozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége folyóirata.

10. Je len tés a fogyatékos (csökkent munkaképességű) fiatalok számáról, meg
oszlásáról, társadalm i beilleszkedési helyzetéről és a  teendőkről. Bp. 1978. 
(Az Országgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága által létrehozott 
rehabilitációs munkabizottság.)

11. Göllesz V iktor: A  fogyatékos fiatalok pszeudorehabilitációjáról. (Elhang
zott előadás a  M agyar Rehabilitációs Társaság nagygyűlésén, a  Semmel- 
w eis-centenárium  keretében, 1968. novem ber 11-én.) In: Gyógypedagó
giai Tanárképző Főiskola Évkönyve IV. Bp. 1971.

12. Tóth Tihamér: A  viktimológia. In : Krim inálpedagóglai és krim inálpszi- 
chológiai tanulm ányok. (Válogatása BM MH Krim inálpedagógiai és Krim i- 
nálpszichológiai Munkaközössége előadásainak anyagából.)

13. Göllesz V iktor: A  fogyatékos fiatalok foglalkoztatásbeli rehabilitációjának 
néhány szociálpszichológiai problém ája. Gyógypedagógiai Szemle, 1973/1. 
szlám.

14. Völgyi Lajos: A  permanens gondozás és nevelés tém ákörében rendezett 
kerekasztal-beszélgetés tapasztalatai. Szociális Gondoskodás (az Egészség- 
ügyi Minisztérium IX. szociálpolitikai főosztályának tájékoztató ja), 
1978/3—4. szám.

15. Mozgássérültek a taxisokról. Népszabadság, 1984. július 19.

51



MŰ ÉS KÖZÖNSÉG

Halász László

A SIKER N Y O M Á B A N  
( M o ln á r  F e r e n c :  A P á l u f c a i  f iú k )

A huszonnegyedik -kiadásit tartom  a  -kezemben. Keresve sikerének titk á t, 
ú jra  elolvastam. Többszörösen túl gyerm ek- és ifjúkorom on, alig tu d tam  a 
könyvet letenni. Végül is itt a  válasz: a  h atás lebilincselő — a  mű ism erős- 
sége, az olvasó ko ra  ellenére. De m iért?

A HELYSZÍNEK

A könyv -első oldalai az iskolába vezetnek. M ár csak öt perc van h á tra  
a  tanításból. A csengetésre az osztály k irohan , „m intha kiszabadult kis rabok 
lettek volna”. Az osztályterem be a regény m ásodik harm adának elején lé
pünk megint. Ism ét vége a  tanításnak. További ott-tartózkodásaink során 
főleg a  csatáról hallunk.

A könyv terjedelm ének legfeljebb tizedét elfoglaló iskola többször csak 
fizi-kai helyszín: a -tanulók lélekben máshol vannak. A többi helyszínen v i
szont alig em lítik az  iskolát, még a  kötelességtudó, jó diákok gondolatai is 
elvétve járnak  arrafe lé .

Az iskolából először kijövet, hosszasan já ru n k  az  utcán. Ezután még — 
hacsak rövid időre is — hatszor-nyolcszor ta lá lju k  -magunkat -itt. Az utca 
az  iskolához hasonlóan hozzávetőleg a  könyv tizedét foglalja el. Am olyan 
fizikai és lelki összekötő kapocs -a főbb helyszínek között. Tőlük kapja érzelm i 
jelentését. Sikereknek és balsikereknek, ujjongások-nak és igazi tragédiának  
egyaránt tanúja.

Maga a  tragédia, Ne-mecsek haldoklása — ugyancsak a  könyv -tizedében 
— a  fiú szüleinek lak ásáb an  játszódik le. De a  hol tudatáná l lévő, hol félre
beszélő Nemecsekkel képzeletben több ízben átm együnk -a Pál utcai grundra.

A gru-nd és ellenpontja, -a Fűvészker-t -kiemelkedő szerepét az -is -mutatja, 
hogy a  regény csaknem  kétharm adát teszik k i, ezen belül a  grund egym aga 
m ajdnem  a  fel-ét. A P ál u-tcai üres te lket egyik oldalról palánk v e tte  körü l, 
két oldalát nagy bérházak  falai határolták. H átul fa rakás ok ; fa házikó gőz- 
fűrésszel, fabódé az  őr szám ára és „néhány csanevész eperfa”. A Füvészkertet 
elöl kőfal, hátul deszkapalánk vette -körül. Belül nagy fák, bokrok, nagy 
üvegház egzotikus növényekkel, várrom  fülkével, domb, füves terep, tó, 
közepén egy fával, bokrokkal borított szigettel. Ennek közepén tisztás. A 
szigetre hídon és csónakkal lehetett bejutni.
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Felnőtt szemmel, főként a  látogató szemével, v itán  felül a  Fűvészkert a 
vonzóbb: változatosabb, természetközelibb, szebb, rom antikusabb. A gyere
keknek sokfajta já tékra nyújt alkalm at. Fűben hasalhattak , fára m ászhattak, 
bokorban, várrom ban, üvegházban rejtőzhettek, őrizhették a szigetet. M eg
rontotta viszont öröm üket, hogy eközben nagyon kellett vigyázniuk, nehogy 
kitiltsák őket. De volt egy ennél is nagyobb korlátozó tényező. Hiába „óriási” 
m aga a kert, nem  volt hol labdázniok.

A Pál ütcai üres telek tehát, am i a Fűvészkerthez m érve kivált sivárnak 
és szegényesnek hat, a  gyerekek szám ára m érhetetlen  többlet volt. Itt kép
zeletben m inden az övék, és fantáziájuk kiélését külső tényező kevésbé 
akadályozta. „A pesti gyeréknék ez az  alföldje, a  rónája, a  síksága. Ez je 
len ti számára a  végtelenséget és szabadságot.” Egyik része „az am erikai 
p rériket helyettesítette”, másik része „a fatelep . . .  ez volt a  város, az erdő, 
a  sziklás hegyvidék”. Valóban játszótér volt a fiúk szám ára, ahol senki sem  
zavarta őket, ahol a rohamosan beépülő Józsefváros zsúfoltságából k iszaba
dulva kedvükre meg- és elférték. A m ikor m egtudják, hogy a fűvészkertiek 
el akarják venni tőlük, akkor ébrednek rá  igazán, m it is jelent nekik.

E terü le t nélkül valóban nem talá lnák  helyüket. Az összetartó talaj h í
ján  kis csoportjuk ham arosan szétszéledne. Hontalanok, gyökértelenek lenné
nek. Választott önálló világukat veszítenék el. A m it éreztek „a hazaszere
tetnek  egy neme volt. Ügy kiáltották, hogy ’Éljen a  g ru n d !’, m intha azt k iá l
to tták  volna, hogy ’Éljen a  haza!’.”

A grundot „nagyszerűvé, érdekessé” a  farakásokkal teli telek tette . A 
farakások „valóságos lab irin tust” alkottak . A lab irin tus — útvesztő. És 
m int ilyen, nem  éppen veszélytelen. Az ember belép, tekereg zegzugos ú t
jain, ú jra betéved zsákutcáiba. Továbbhaladásra alkalm as elágazásra le lve 
választani kényszerül a  lehetőségek közül. Term észetesen nem tudja, hogy 
m it talál a labirintus középpontjában, hogyan keveredik ki belőle.

A lab irin tust tulajdonképpen azért készítették, hogyha valaki bem ent, 
o tt ,is m aradjon bebörtönözve — legalábbis újjászületése pillanatáig. A lab i
rin tu s t nem já rh a tja  be mindenki. E rre  csak a beavato ttaknak  van esélyük. 
A többiek nem ju thatnak  be, vagy ha behatolnak, eltévednek. A lab irin tus 
mindenféle barlang ősképe is. Nem kell vad pszichoanalitikus fantázia ahhoz, 
hogy köztük az anyaölre is gondoljunk.

A labirintushelyzet hátterében te h á t az elveszés, a  szorongás, az a k a 
dályoztatás, a sötétség, a  leláncoltság, az elnyelés, a  halál, a  titok, a beava
tás, a  rátalálás, a m egtermékenyülés, a  kiút, a  megvilágosodás, az (újjá)szü- 
letés képzetei mind m eghúzódhatnak.

A Pál utcai lab irin tust nem a  gyerekek építették. De a „szabályos koc
kába” rakott ölfa, amelyek között „ötven-hatvan kis szűk utca keresztezte 
egym ást”, jól megfelelt mozgékonyságuknak, elrejtőző vágyuknak, egyszer
smind tájékozódási képességüknek. Ha nem volt is egy csapásra kiismerhető, 
véglegesen elveszni mégsem lehete tt benne. És akinek m ódja volt zegzugait 
többször bejárnia, beavatta titkába: átlátszóvá, biztonságos védelmet nyújtó  
tereppé vált. Maguk a  farakások erődökké alakultak , ha  tetejükre felm ász
tak  a fiúk. Egy-egy farakás önálló kis lab irin tusként (anyaölként) nyom ban 
el is rejtette, védte őket úgy, hogy „csak a  fejük látszo tt ki . . . ”.

Hogy a labirintushelyzetből ad o tt pillanatban m it él á t az ember, m inek 
van tudatában és minek nem — csak em pirikusan dönthető  el. M indenesetre
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a legkevesebb, a m it m ondhatunk, hogy a  Pál utcai fiúk okkal ta lá lták  izgal
masnak, rendk ívü linek  a farakások k ö z t folytatott játékukat. És izgalmuk
ból a lab irin tushelyzet által felidézett kép ek  erős felszólítása m iatt az  olvasó 
sem vonhatja k i m agát.

A Fűvészkert, a  vörösingesek táb o rh e ly e  is külön világ, am elyet fal és 
víz választ el a  nagyváros forgatagától. Ha nem nevezhető is labirin tusnak 
a  szó nyilvánvaló értelmében, idegennek, avatatlannak ide behato ln i is fe
lettébb kockázatos. A vízből középen kiem elkedő sziget és centrum ában a  
táborhely a  középpontnak az egyik ősképe. A középpont olyan erőtér, amely 
óvja azt, aki e „szen t” térségben él, de veszedelmes annak, ak i nem  otthonos 
itt. A hely vonzereje  ezúttal is m egkapó.

A CSELEKMÉNY

A Pál u tcá iak  játékgolyóit elveszi k é t vörösinges. Ez voltaképpen „had
üzenet”. A k ö n y v  elenyészően csekély részét kitevő néhány  oldal m ár fel
készíti az olvasót, hogy m it várjon. Ahol hadüzenet van, o tt harci esemé
nyek következnék. Ahol az egyik fél a  nyers erőszakot képviseli, a  másik 
joggal igyekszik m egvédeni magát. A lig kezdtük el az olvasást, és m áris a 
testileg gyengébbek, a  m egtám adottak oldalán állunk. B izakodhatunk is 
egyúttal, hogy ebben  a  csatában v ér nem  fog folyni. M indenesetre a háború 
végleges helyzet, am elynek nemcsak megvívásával, de olvasói követésével is 
agresszió—viszontagresszió, túlélés-—pusztulás, létfontosságú siker—kudarc 
mélyről feltörő képzetei és érzelmei já rn ak .

Felkészítésünk ellenére nem  kevésbé lep meg, m int Nemecseket, am ikor 
megpillantjük a  vörösingesek vezérét a  Pál utcai grundon, am in t a zászlót 
magával viszi. És m eglepetésünkből felocsúdva sem in tézhetjük  el egy kéz
legyintéssel: együgyű gyerekes csínytevés. Nem tehetjük, m ert alighogy az 
akció véget ér, ú jbó l lepereg elő ttünk az  esemény, ahogy Nemecsek néhány 
társának beszám ol róla; majd ism ételten  tanúi vagyunk a  jelenetnek, am i
kor az összes fiú  befutott, és a  „szörnyülködés általános” volt. Nincs válasz
tásunk: a  fiú k  helyében, az ő szem pontjukból nézzük az eseményeket.

Itt a h áború  előszele. Ha a tovább iakban  kizárólag a  gyerekekkel azo
nosulnánk, az  éppoly  egysíkú és szokványos lenne, m int a  kizárólagos kívül
állás. Az im én t a z t láttuk, m iként ad tu k  fel a  felnőtt fölényes pozícióját. 
Most a  fo rd íto ttja  történik. A fiúkhoz hasonló szent igyekezettel kellene 
részt vennünk az elnökválasztáson, ám  a cédulákat összegyűjtő kalappal baj 
van. Az egyik zsírosabb, m int a  m ásik. Tulajdonosaik „zsírpróbát” tartanak, 
és „kis késsel vakarga tták  egymás (kalapjában a belső bőrré teget” . Ez a pro
fán jelenet a  gyerekolvasót is ném ileg eltávolítja, legalábbis fu tó  mosoly 
erejéig. B ennünket külső megfigyelővé tesz. Megakadunk a  fiúk gyerekessé
gén, odaadásukat keresztező nevetséges kicsinyességükön; felism erhetjük sa
já t egykori önm agunkat, de elm ehetünk akár felnőtt nekibuzdulásaink két
arcúságának megidézéséig.

Tovább fo ly ik  elidegenítésünk, am ik o r Nemecsek tiltakozik , hogy m ár 
csak ő az egyetlen  közlegény. De gunyoros tekintetünk ham arosan megvál
tozik. Az elnökkel és két társával eg y ü tt fenntartás nélkül veszünk részt a 
nagy kalandban. Velük együtt m ászunk á t a sötétben a  Fűvészkert palánk-
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ján ; lélegzetünket visszafojtva m ászunk négykézláb a  bokrok között, nehogy 
a  vörösingesek észrevegyenek; kapaszkodunk fel a  dom bra; hallgatózunk in
dián m ódra, fülünket a  földre szorítva; bújunk el a  Fűvészkert őre elől; 
pillantjuk meg a  távcsövön futólag a  vörösingesek között az egyik Pál u t
cait; von tatjuk  el a csónakot, hogy a sziget túloldalán biztonsággal átkel
hessünk; állunk Nemecsek közelében, am int csuromvizesen kikászálódik a 
vízből; halljuk  az áruló szavait a  vörösingesek körében; rohanunk be szél
vész-gyorsán a  tisztásra az  „ Itt voltak a  Pál utcai fiúk” fe lira ttta l ; m enekülünk 
az üldözők elől az üvegházba, m érgelődünk, hogy Nemecsek gyufá t gyúj
tott, bú junk  el ijedten a  felfedeztetés elől a polc alá, az a jtó  m ögé és az 
aranyhalas medencébe; m ászunk fel a kerítés m ellett a fá ra  rém ülten , hogy 
még az utolsó pillanatra is jusson izgalom.

Nyilvánvaló forrása a  félelem a leleplezéstől, a  tettenéréstől, az  elfogás
tól. Ez viszi bele a fiúkat az egyébként is homályos, sötét — bariangszerű 
— helyeken elrejtőzés ú jabb  és újabb izgalomfokozó és önuralom edző meg
próbáltatásaiba. Valójában azonban csak látszólag vannak kényszerhelyzet
ben. Tudván tudva vállalták a  veszélyt annak  reményében, hogy sikerrel 
ju tnak  tú l ra jta . Ez a legfőbb jutalom . De a  veszély kihívása a rró l is áru l
kodik, hogy a  velejáró heves izgalom ra is vágytak.

M arkáns kilépés az iskolai 'tanuló m indennapjaiból, az  á rta lm atlan  já t
szadozásokból. Tett a férfilét irányában.

A veszély képzeletbeli átélése az olvasót is erősen m egragadja. Segíti 
azonosulását a hősökkel. Egyúttal üldöző és az  üldözött, a  vadász és a 
vad ősi párosához társuló élm ényform ák is szervezik, ahogy az olvasó szá
guld a betűk  között. Feszültségünket a  számos kis akcióból álló kaland 
mindegyik elem e az előzőtől eltérő változatos tartalm ával szabályozza. A vál
tozatos ta rta lm o n  belül pedig a m indig azonos szerkezet: az izgalom sűrűsö
dése—oldódása a mérvadó, hogy zárásként ta rtó s  m egkönnyebbülés követ
kezzen be.

A következő jelenetsor — a  gittegylet tagjainak felelősségre vonása — is 
ebben az irányban  hat. Az ablakokból k ik ap art egyleti gitt, am elyet az el
nök m indennap köteles egyszer m egrágni, nehogy m egkem ényedjen; a  piros
zöld zászló, „Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1899. Esküszünk, hogy rabok 
továb nem  leszünk!” fe lira tta l; a g itt hivatalos elkobzása és a  nyom ban 
utána k ik ap a rt friss gitt felm utatása — távolságtartó  m osolyra késztető 
mozzanatok. M ármint nekünk. A közvetlenül érdekeltek nyilván nem  találják  
m ulatságosnak. De a gyerekolvasó is lelkiism eret-furdalás nélkül kinevetheti 
őket, mivel a Pál utcaiak ügye szempontjából az intermezzónak nincs tétje.

Kellemesen ellazult, feszültségm entes állapotunk tovább ta rtan a , ha 
nem zavarná meg az áruló igyekezete, hogy megvesztegesse a  fatelep  őrét 
Hogy kilessük őket, Nemecsekkel ta rtunk , és osztozunk izgalm ában, nem 
törődve a gittegylettel. B ennünket is ér a sérelem, amikor Nem ecseket áruló
nak minősítik. Mosolyogni legfeljebb kényszeredetten tudunk.

Végleg a jk u n k ra  fagy a  mosoly a  következőkben. A vörösingesek tábor
helyén az áru ló  szavait a  biztonságban rejtőző Nemecsek nem tu d ja  tovább 
hallgatni és megszólal, m ajd kezében a  Pál utcaiak visszaszerzett zászlójával 
feladja m agát. Büntetésből m egfürösztik.

Ha az események torlódása közepette az olvasó egyáltalán elidőzött ra j
ta, am ikor Nemecsek először pottyant bele a vízbe, kinevette, am iért ilyen
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ügyetlen  volt. Másodszor, az aranyhalas m edencében meghúzódó, m ajd csur
gó-csepegő Nemecsek lá tv án y a  ismét m eglehetősen komikus, és sajnálni azért 
sem  nagyon tudtuk, m e rt ő idézte elő a bajt. Most azonban m ár határozot
tan  aggódnunk kell érte. V ele együtt tudatosítjuk , am it a  vörösingesek nem 
tu d h a ttak : „m ár napok óta köhögött”.

Lehet, sőt valószínű, hogy a  gyerekolvasó figyelm ét az újabb fürdés 
következm ényeiről Nem ecseknék az árulót, m ajd  a játékgolyórablókat vádoló 
szavai, a  vörösingesek vezére álltai vezényelt tiszteletadás, a golyórablók meg
büntetése elterelik, a m ienket azonban nem. Szorongva látjuk, hogy jóllehet 
az  igazi harc még el sem  kezdődött, m ár volt fenyegetés testi erőszakkal, 
lopás, árulás, rágalm azás. Csak nehogy kezdeti várakozásunkkal ellentétben 
halá l is legyen!

Másnap, az ostrom állapot kihirdetése és a  hadgyakorlat napján ismét a  
g ittegylet gondoskodik arró l, hogy mosolyoghassunk. Nekik ilyenkor is fő 
gondjuk, hogy a  g itt — kötelességm ulasztás m ia tt — újból besZáradt. Meg
lepődünk, am ikor m egjelenik az  áruló, és a Pál utcaiakkal együtt drukko
lunk, hogy az elnök ne bocsásson meg neki. Egyetértésre most azonban csak 
m ásodpercnyi időnk ju t. Az áruló apja érkezik, Nemecsek az apa és a fiú 
segítségére siet. B ennünket mégsem érdekel a diadalm asan távozó apa, nem  
tö rődünk a  gittegylet tag ja inak  újabb önigazoló kicsinyességével, csak a 
„kom olyan beteg”, síró és hallucináló Nemecseket nézzük. Erősödik szoron
gásunk : bekövetkezhet a legrosszabb, am itől ta rto ttu n k .

Rossz érzésünket a  csata fordulatainak lendü lete  elsodorja. Nem sokáig. 
M ikor a Pál utcaiak sikere veszélyben, Nemecsek megjelenik „forró, lüktető 
lázában”, és m iután utolsó erőfeszítéssel a  földhöz vágja a m ár-m ár diadal
maskodó vörösingesek vezérét, elájul. Hiába té r magához, hiába tudjuk, hogy 
valóságos m entőangyal volt, h iába nevezik ki kapitánynak, hiába megy haza 
a  Pál utcaiak díszkíséretében, a  ház előtt sírva fakadó elnöktábornok nem 
hagy kétséget a vég felől.

E helyen m ár a  8—10 éves gyerek is félreérthetetlenül felismeri a  halál 
kopogtatását. Ebben az életkorban  a  gyerek rettegése a biztonságát jelentő 
szülő esetleges elvesztéséhez kapcsolódik. De itt „csak” egy náluk alig idő
sebb fiú hal meg. A gyerek számára a  halál elsősorban azt jelenti, hogy a 
kérdéses személy tovább m ár nem érhető el. Nincs haszna. Valószínű tehát, 
hogy Nemecsek sorsa a  gyerekolvasót (azaz a könyvet olvasó gyerekek több
ségét) kevésbé rázza meg, m int a felnőttet. A tíz év körüli gyerek „term é
szetesebben” fogadja e halált, m int a felnőtt, akinek szorongásába saját 
gyerekének elvesztésétől való félelmén túl a végleges elmúlás, saját halálá
nak tudata is belejátszik.

Az újabb gittegyleti közjáték  feszültségoldó hatását m ár alig érezzük. 
Nemigen tudjuk elfogadni annak  a fiatal gyereknek a halálát, aki a könyv- 
oen a legközelebbi ism erősünkké vált. És m egpróbáltatásunknak még nincs 
vége. Tudomásul kell vennünk, hogy ami bennünket személyesen közelről 
érint, am it Nemecsek szüleivel együtt trag ikus sorscsapásnak érzünk, az a 
sok közül csak egy esem ény, am elyet regisztrál az ember és megy tovább. 
Hogy a Nemecsek ap ján á l ru h á t próbáló C setneky ú r a megrendülés semmi 
jelét nem igyekszik m uta tn i, még hagyján. Elvégre a kis szőke fiút aligha 
lá tta  valaha is, ap jáva l pedig csak mint szabóval van dolga. De a fatelep őre. 
Janó, aki napra nap együ tt volt a fiúkkal, a halá lh írre  ezt kérdezi:
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,,— Melyük az a Nemecsek?
— Az a  kis szőke.
— Aha — m ondta a  tót, és visszatefcte a  pipát a szájába. — Szegény.”

Ha ennyi és nem több, úgy m i értelm e volt m indannak, am i Nemecse-
ket fűtötte, am it valóban életénél fontosabbnak ta rto tt, és am inek fontossá
gát velünk is elhitette? Hogy a  kérdés ne lebegjen ebben az elvont formá
ban, arró l is Janó gondoskodik. Tőle tud juk  meg, hogy egy-két nap múlva 
megkezdik a  grund beépítését. De a  fűvészkertiek sem  já r ta k  jobban. Őket 
egyszerűen k izárják  gyermekparadicsomukból.

Happy end helyett kegyetlen befejezés. Hiába m ondta egy interjúban az 
író, hogy a  kávéház nyugodt karza tán  „álmodtam vissza gyerm ekkorom at”, a 
kifejlet a felnőtt író keserű, kiábrándult világa. A siker illúzió, a  meghiúsu
lás valóság. A gyerekolvasó esetleg könnyen té r  nap irendre  a  történtek fe
le tt; biztosan találnak a Pál utcaiak a közelben egy m ásik grundöt. Mi nem 
vigasztalhatjuk m agunkat ezzel. Tudjuk, lezárult életük egy fejezete. Az őket 
összetartó „végtelenség és szabadság világát” vissza nem  kaphatják .

A JELLEMEK

Már az első oldalon m egism erjük Boka, Csele, Csónakos, Weisz, Geréb, 
Barabás, Csengey, Nemecsek nevét. A golyórablás elbeszélésével Nemecsek 
ham arosan a  középpontba kerül. Ez izgatottá teszi, m ert egyébként „Minden
kinek levegő volt. Se nem osztott, sem nem szorzo tt. . . senki sem törődött 
vele. Jelentéktelen  kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán  éppen ez 
tette őt alkalm assá arra , hogy jó legyen áldozatnak.”

Nemecsek teh á t alapjában védtelen. Futólag azonban felötölhet bennünk, 
hogy a népm esékben a  legkisebb fiúról, ak it testvérei lenéznek, kigúnyolnak, 
becsapnak, utóbb kiderül, hogy ő a legkülönb. Ö az, aki sikeresen küzd meg 
a hétfejű sárkánnyal; ő az, aki megmenti bajba ju to tt, hűtlen  b á ty ja lt; ő az, 
aki szüleinek gyámolítója, és a  végén övé lesz a királylány is.

Nemecsek egyelőre azzal hívja fel m agára figyelm ünket, hogy nem 
hagyja abba a  golyózást, am ikor a félelmetes Pásztorok megjelennek. Sőt, 
képes összpontosítani, és nyer. Ami nem következhetett volna be, ha ő is 
annyira  reszketett volna, m int a  többiek. így viszont ő lesz a  legnagyobb 
vesztes. Félelm ét még egyszer leküzdi: a jogra hivatkozik, csak a tettleges 
erőszaknak enged. Ha netán azt véltük, csak a nyereségvágy, kapzsiság ke
rekedett Nemecsek félelme fölé, helyre 'kell igazítanunk m agunkat. Lehetett 
játékkedve nagy, de az igazságtalanság is ellenállásra készteti. Külseje bár
mily jelentéktelen, és talán intellektusa is az, erkölcsi k a rak te re  mintha mást 
m utatna.

A játékszeretet úgy is tekinthető, m int odaadás, lelkes ügybuzgalom. Jól 
m egfér vele, hogy Nemecsek volt a grundon az egyetlen közlegény, aki „bol
dogan engedelm eskedett m indenkinek”. Odatartozását jelezte így is. Amint 
ez fejeződik ki abban is, hogy ő az első, aki a  g rundra érkezik. így ismét 
m ódja nyílik félelmével birkóznia, amikor felfedezi Ats Ferit. Rövid időn be
lül másodszor kerül Nemecsek a középpontba: ő tá jékozta tja  a  többieket a 
történtekről.

Beszámolójában azonban sajá t viselkedését erősen kikozmetikázza.’ Ügy 
tün teti fel, m intha egyáltalán nem félt volna. Arról árulkodik, hogy elége
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detlen azzal, ahogy helytállt, de azzal is, ahogy erre  társa i reagálnák. Sze- 
íe tn e  m ég jobban k itűnni, és ehhez — érzi — nem elég, ahogy m egpróbált 
m egküzdeni félelmével. R etten thetetlennek  kellene lenni, am ilyen Áts Feri. 
Innen a  képzeletbeli szerepcsere: a vörösingesek vezére fu t el előle.

A lódítás következm ényeként kinevetik, am i fokozza elégedetlenségét. 
Sírva lázad. Egyfelől valóban öröm öt jelent neki az engedelmeskedés, az 
odaadás, másfelől feszültséggel, rossz érzéssel tölti el. Ellentmondásos erők 
m űködnek benne. Jellem e összetettebb, mint első benyom ásra tűnt. A „je
len ték te len” jelző inkább eddigi helyzetének, m int a  benne rejlő tu lajdon
ságoknak felel meg.

ö n m ag a  kipróbálására ú jab b  alkalom  adódik. E ltérően azonban az elő
zőektől, Nemecsek most tu d a to san  vállalja a  kalando t: „érdem eket ak ar 
szerezni az előléptetésre”. M ár m aga a  tény, hogy Bokával, az elnökkel ta r t
hat, boldoggá teszi: ez önm agában előlépés, helyzete tartó s m egváltozásának 
ígérete. A nnyira felszabadul, hogy az akció veszélyességéről megfeledkezik. 
Am ikor a  veszély tényleges, bátorsága ismét inába száll. Az egyik pillanat
ban önfeledten lelkes, vidám  em berke, a másik p illanatban  a szülői otthon 
oltalm a u tán  („Én haza szeretnék m enni”) nyöszörgő, gyám oltalan csöppség. 
Nemecsek nemcsak testileg, érzelm ileg is éretlenebbnek, lelkileg kiegyensú
lyozatlanabbnak hat, m int k é t  k o rtá rsa . A rossz m ozdulat, am elynek követ
keztében beleesik a vízbe, nem  írha tó  a  véletlen szám lájára. Helyzete, lelki 
állapota részes benne.

Az ijedség, a testére tapadó  csuromvizes ruha, érzelm i labilitása együtt 
teszi, hogy am ikor az áruló G erébet megpillantotta, m ajd hallotta szavait, 
reszketni és zokogni kezdett. Nemecsek számára a  grund , a  fiúkhoz tartozás 
saját gyengesége m iatt je len te tt többet, m int tá rsa in ak . Az árulás testi 
valójában rendíti meg. K étségbeesése lénye legményéből fakad. A grunddal 
együtt önm agát érzi veszélyben.

Úgyszólván törvényszerű, hogy e megzavarodott á llapotban újabb hibát 
kövessen el. Meg is teszi az üvegházban. Mégsem m inősíthetjük  puszta meg
gondolatlanságnak, am it csinál. A zért gyújtott gyufát, hogy segítsen Csóna
kosnak. Nemecsekben még ázva-fázva, meghajszolva is felülkerekedik a 
szolidaritás, a szolgálatkészség, a  rá  jellemző lelkes m egfontolatlanság k í
séretében. Meg is bűnhődik érte.

Ugyanez az odaadás készteti rá, hogy az áruló G eréb újabb akcióját 
kilesse, és em iatt rohan el a g ittegylet gyűléséről. B üntetése ezúttal sem 
m arad el, pedig most célszerűen já r  el. Tegyen így, tegyen úgy, póruljár.

B árm ennyire nem választható  el viselkedésétől, jellem étől, ami történt 
vele, nem  tudta előre, hogy m inek m i lesz a  következménye. A kihívás azon
ban egyik napról a  m ásikra m egérlelte és átform álta. M ár maga az a tény, 
hogy önálló akcióra indult a vörösingesek táborhelyére, annak bizonyítéka, 
hogy m egnőtt az önbizalma, és tu d  félelmén uralkodni. Az akció sikeres vég
rehajtása pedig megfontolt tervezésre és k itartásra u tal.

De ennyivel sem éri be. M egszilárdult énerejét — nincs jobb szó —, 
erkölcsi ta rtá sá t biztonsága feladása, az áruló Gerébbel való lendületes szem
benállása és Áts aján la tának  — lép jen  be közéjük — visszautasítása m u
tatja . A nnak az Áts Ferinek im ponál most Nemecsek, aki elől három  nappal 
ezelőtt a  Pál utcai grundon félelm ében m egfutam odott. Nemecsek semmi
képp sem  akarja elveszteni — n em  is elsősorban Ats Feri, Geréb, a Pászto
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rok, hanem  önmaga szemében —, am it m egszerzett. Ezért nem  ítér ki az 
újabb fürdés elől és Viseli tel azt hősies méltósággal.

M iután erkölcsi fölényét szembeszökően k i tu d ta  m utatni az  árulóval 
szemben, elnéző, megértő is lehet vele. Szolidaritását rá is- k iterjeszti, őt is, 
ap ját is megvédi. Nemecsek elju t odáig, hogy m ár nem  fontos neki, mások 
m it gondolnak tarról, am it csinál; azt is vállalja, hogy a hamis lá tsza t m iatt 
újból félreértik . Ha tudatába  be-betör is a nagy sérelem: k isbetűkkel írt 
neve, m ár nem  fűti a  bizonyítás vágya. M ár csak a  belső hangra hallgat. A 
csata kim enetele m iatti aggodalom lázas hallucinációjában ez a  hang  ug- 
rasztja k i betegágyából, hogy önm agát feláldozva szerezze meg a  győzelmet, 
így küzdött m eg az ő hétfejű  sárkányával.

Nemecsek mögül, de csak mögüle, a  k é t vezér alakja rajzolódik k i. Bokát 
ham ar m egism erjük. „Tizennégy esztendős volt, s arcán kevés nyom a volt 
még a  férfiasságnak. De ha k iny ito tta  száját, nyert néhány évet. A hangja 
mély volt, szelíd és komoly. S am it m ondott, az lis olyanforma volt, m in t a 
hangja. R itkán beszélt ostobaságot, és nem m u ta to tt semmi kedvet a z  úg y 
nevezett csirkefogótempókhoz.”

M értéktartása, kiegyensúlyozottsága, jó ítélőképessége bizonyosan segí
tették , hogy a  fiúk felnézzenek rá, és bízzanak benne. Amikor a  golyórablá
son ő is felháborodik, „szerették volna megcsókolni”, m ert tud ták , hogy  „lesz 
valam i”. Nyugodt erő árad t Bökiából, ez adott h itelt neki.

A könyv hátralevő kilenctizedében változatlanul ugyanazt a  B okát lá t
juk. Megbízhatósága, k ifo rro tt jellem e ezzel is hangsúlyt kap. Vezetői rá
term ettségéről alkotott képünk  két tek in te tben  egészül ki. A fűvészkerti 
akció megszervezése 'és irányítása azt tanúsítja , hogy Bóka okos m egfontolt
sága egyáltalán nem  Zárta k i a kezdeményezőképességet és kockázatvállalást, 
amikor ez valóban helyénvaló. A csata fordulatai közben a félelem től az  uj- 
jongásig te rjedő  reakaiói pedig jelzik, hogyha a  többieknél messzébb lát, és 
jobban kontrollálja is m agát, érzelm ei széles skálán mozognak, és kifejezni 
is éppúgy képes azokat, m in t társai.

Áts F erit először fönn az erőd falán p illan tjuk  meg. Szó szerin t k im a
gaslik. H atalm asnak, vezetésre születettnek tűn ik . Külseje ellen té te  Bokáé
nak. „Szép, vállas, barna fiú volt, s pom pásan ille tt rá  a  bő vörös ing. Ez 
valami harciasságot adott a megjelenésének.”

Nemecseknek félelmében is tetszik. Valószínűleg Ats Ferinek is vannak 
olyan belső értékei, am elyek méltó ellenféllé teszik. Valóban, „a v ilág ért sem ” 
akarja  a grundo t suttyomban, kapzsiságból elfoglalni. Becsületes h arco t k í
ván. A m egvesztegetést akkor sem tűrd, ha előnye származna belőle. Meg
veti az alattom osságot. Egyenes jellem.

Az erkölcsi szilárdságot az ellenfélben is tiszteli, ezért ism eri el és fel 
Nemecsek kvalitásait. A sors iróniája, hogy m indkettőjüknek éppen ezék a 
tulajdonságai vezetnek a  tragédiához. Áts igazságérzete berzenkedik az  ellen, 
hogy a gyenge testű  Nemecseket — m int behatoló ellenséget illik — meg
verjék, de az t sem teheti meg, hogy a  hatalm as erkölcsi fölényben levő k is
fiú t minden további nélkül ú tjá ra  engedje. Méltányos büntetést keres, és 
'8У ju t a  »'kis fürösztés” ötlete eszébe. Ha tudná, am it Nemecsek (és az  ol
vasó) tud , nyom ban visszavonná javaslatát. De Nemecsek — lá ttu k  jellem é
nek rugóit, am iért nem teh e tte  — nem szól. Ha nem olyan fontos, hogy be
bizonyítsa m agának, testi adottságai ellenére m ire  képes, mivé fe jlődö tt; ha
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A ts Feri egy kicsivel kevésbé jó vezető és nem  olyan méltányos ellenfél, a 
tö rténe t másképp a laku l. így azonban a  két pozitív erő találkozása a vég
zetet hordozta.

Áts további gesztusai (tiszteletadás Nemecseknek, Pásztorék m egfürde- 
tése, követek 'küldése a csata időpontjának és szabályainak egyeztetésére, il
le tve Nemecsek betegágyához) mind jellem e erejét, következetességét m u tat
ják. Méltó Bakához és Nemecsekhez abban is, hogy a vesztett csata u tán  sem 
m agával foglalkozik. M ardosó lelk iism eret-furdalást érez Nemecsek sorsa 
m iatt. Nem ad fe lm entést magának.

Ugyanígy vétlenü l vétkes Áts a csata elvesztésében. Bárm ennyire kitűnő 
haditervet eszelt k i Boka, bárm ennyire m eglepte vele Áts Ferit, ő így is fel
ism erte, m it kell tenn ie, és ennek érvényt is tu d o tt volna szerezni, ha nincs 
Nemecsek deus ex m achina közbeavatkozása. A vereségtől dem oralizálódott 
csoportban a legfőbb vesztestől hívei elpárto lnak. A kiemelkedő képességű 
vezetőt nála kétségkívül alkalm atlanabbal v á ltják  fel.

A Pál utcaiak közül ham ar felfigyelünk G erébre is. A törökmézes ára it 
drágállva hangoskodik és kakaskodik, de Boka lecsillapítja. Majd a  golyó
rablásról értesülve reagál indulatosan. Ö Boka egyetlen vetélytársa, m égha 
szavazatokban m essze lem arad is mögötte. Boka meg is fogalmazta magának, 
hogy Geréb fé ltékeny  rá, hisz a választás kétségtelenné tette számára, hogy 
..őbelőle itt nem  lehet sem m i. . . Őbenne sokkal több volt a vér, a vakm e
rőség; a Boka csendes, okos, komoly term észete nem  tetszett neki. Ö m agát 
sokkal különb legénynek  ta rto tta .” A téves önértékelés, túlzott becsvágy na
gyobb lehetett benne, m int gondolhattuk. Csak így válhatott árulóvá.

A grund őrének m egvesztegetésére te tt k ísérle te  próbálkozás arra, hogy 
elkerülje a nyílt harco t volt társaival. M agabiztossága csak látszat; gyorsan 
elpárolog, am ikor először Áts Feri, majd Nemecsek leckézteti meg. Helyzete 
lehetetlenné válik. A leleplezett áruló sehol nem  ta lá lja  helyét.

Amilyen gyorsan vált árulóvá, olyan gyorsan szeretne bűnbocsánatot 
kapni. Nemecsek viselkedése Gerébbsn k a ta r tik u s  folyam atokat indít el. 
Nyilvánvalóvá válik  előtte, hogy milyen értékek  ellen vétett. Ügy tisztul meg 
áruló önmagától, hogy Nemecseket utánozza, és elju t a Pál utcai fiúkkal való 
intenzív azonosulás élm ényéig. Nemecseken k ívül ő változik és érik  a leg
többet. Nemecsek belső ú tja  azonban töretlen  előrehaladás, Gerébé felettébb 
hányatott. M indenesetre az  a Geréb. akitől búcsúzunk, felismerte saját köny- 
nyen megingó k a rak te ré t, és szembeszállt vele.

Nemecsek, Boka, Áts, Geréb nagy négyese m ellett a többiek voltakép
pen statiszták. így  is elevenen előttünk van a vidám, hangos, füttyös, fára  
mászásban kiváló Csónakos, a gigerli Csele, az egymással m arakodó, hol 
csecsemőként eip ityeredő, hol gittegyleti funkciójukban fontoskodó Kolnay 
és Barabás, az erős, erőszakos és kitűnő fu tó  két Pásztor, a  rosszkor és 
rosszul megszólaló Szebenics.

A Pál u tcaiak  gim názium ba, a fűvészkertiek m ásfajta iskolába jártak , 
ha ugyan já rta k ; m indenesetre  testileg ők vo ltak  erősebbek. Legalábbis egyes 
tagjaik a testi e rő t tek in te tték  az ügyek elintézése természetes és hatékony 
módjának. A te rü le té r t v ívo tt küzdelem ezeket az eltéréseket éles ellentétek
ké formálta. Ilyenkor m agától értetődő, hogy a két rivalizáló csoportban köl
csönösen kedvezőtlen, előítélettel teli kép a laku l ki a  másikról. Ezzel párhu 
zamosan m egerősödnek a saját csoportot dicsőítő m agatartásform ák.
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A Pál utcaiaknál és a íűvészkertieknél nem  ez ‘történik. Szinte kénysze
resen óvakodnak saját csoportjuk Ikritikátlan felmagasztosítás'ától. Ha hiba 
van, azt nem a bűnbakként kijelölt másik csoportban, hanem sa já t csoport
jukon belül keresik. Önm aguk büntetésétől az éleződő csoportközi konfliktus 
ellenére sem rettennek vissza. A kivételesen nemes lelkű, ére tt vezetők és 
csoportjaik egymásra találnak a fa ir play szellemében. Az ellenfél tu la jdon
ságait egyre jobban megbecsülik.

A felnőttvilág tag jai: a  törökmézes, az őr, Rácz tanár úr, G eréb apja, 
Nemecsek szülei, Nemecsek édesapjának alkalm i m unkaadója inkább  szere
pek, m int karakterek. Az eseményekre, a  fiúk jellem ére érdem i hatásuk 
nincs. A gyerekek és a felnőttek külön világban élnek, amelyek között szük
ségképpen van érintkezés, de a  felnőttek többny ire  nem tud ják  követni, am i 
a gyerekekkel történik. Nem értik  őket. Beérik szerepükből fakadó form ális 
gesztusokkal, a gyerekek pedig igyekeznek figyelmen kívül hagyni őket. 
Geréb apja némileg kivétel, de tulajdonképpen ő is félreért m indent, illetve 
hagyja m agát a gyerekektől félrevezetni. Inkább Nemecsek hatásának  közve
títője, sem m int szuverén hatóerő.

Hogy mindebből m it fog fel a gyerekolvasó, és mi hat rá, ab b an  jóval 
bizonytalanabbak vagyunk, m int a helyszínek és a  cselekmény esetében . Á l
talános tapasztalat, hogy még a  rutinos elbeszélés- és regényolvasó felnőtt 
is számottevően egyszerűsíti (nem ritkán teljesen törli emlékezetéből) a cse
lekedetek indokait, a szándékokat, a  belső következményeket, a  viselkedést 
értelmező szövegrészeket. Akárhogy legyen is, m ár a  8—10 éves gyerek  is 
átéli a  lelki nemességnek, a  jellem erőnek, a belső (pénzben ki nem  fejez
hető) értéknek a példáit. Ha megfogalmazni m agának valószínűleg nem  is 
tudja, m indenesetre az erős érzelmi sodrású m ű belevési, hogy a  jó ra  tö rés
nek, az ügy szolgálatának, az önmagához való hűségnek több — egyaránt 
érvényes — ú tja  van. Mind tiszteletet érdemel, és mind szükséges. Az azo 
nosulás eltérő lehetőségei felszólítást jelentenek annak a gyereknek is, ak i
nek külseje, helyzete Nemecsekhez közeli, és/vagy annak is, akinek Á ts vagy 
Boka importál, továbbá annak  is, ak i képzeletben Geréb ú tjá t is képes á t
fogni.

Pszichológiai nézőpontom m iatt a  sikerhez hozzájáruló több  irodalom - 
történeti és esztétikai mozzanatot zárójelbe tettem . Még azt sem m ondhatom , 
hogy a  pszichológiai m otívum okat teljesen feltérképeztem . M int szuverén 
műalkotás, A Pál utcai fiú k  is összetettebb és rtöbbsíkúbb, m int első vagy 
második olvasásra tűn ik . Rendkívüli értéke, hogy bár feldolgozása komoly 
kihívás a  felnőttnek, a gyerek is élvezni tud ja . Ha a könyv gazdagságából 
bárm it megragad, sok m inden velerezeg abból, am it a  helyszínek, a cselek
mény és a jellemek a  m aguk teljességében jelentenek.
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Rubovszky Kálmán

AZ IR O D A L M I M Ű V E K  A D A PTÁ LÁ SA  
( M ó r ic z :  L é g y  j ó  m in d h a lá l i g )

Az adaptáció k ife jtésé t igen sok könyv és tanulm ány ta rtja  élő prob
lém ának, de az ad ap tá lás  jelentőségét többny ire  osaik érintőlegesen tárgyalja. 
H iányzik a  jelenség átfogóbb elemzésének kísérlete.

AZ ADAPTÁCIÓS MŰVELET

Az adaptációs m ű  olyan koherens, zárt, m ű fa ji szempontok a lap ján  jel
lemezhető, egységes v ilágo t felm utató közvetítő jelrendszer (szövegmű), mely 
az  adaptáaiós m űvelet során a  m indenképpen k o rábban  létrehozott (esetleg 
több) szöveg vágj7 szövegm ű nem pusztán gépies utánzása (sokszorosítása), 
hanem  szándékoltan pragm atikai célú á ta lak ítása  révén jön létre. Az át
a lak ítás a nyilvánosság előtt, annak tud tával tö rtén ik . Ebből is  következik, 
hogy nem tek in tjük  te h á t  adaptálási m űveletnek az  író vagy költő publikálás 
előtti szövegm ű-átalakításait. Az átalakítások során  a  célszöveg stílusának 
tem atikai vagy nyelvi szintje, vagy m indkettő  megváltozik. A szövegmű 
transzform álása a  ta r ta lo m  (téma 'és m ondanivaló), az azt leginkább m eg
valósító belső form a és  a  periférikus külső fo rm a másolását különbözőikép
pen érinti. M egfigyeléseink szerint a tém a a legstabilabb tényező e  m űvelet 
során.

Az adaptációs m űvelet tá rgyá t szöveg(ek)nek vagy szövegmű(vek)nek, 
végeredményét utószövegm űnék nevezzük. Illyés Gyula Bánk bán átigazítá- 
sa utószövegmű, K atona  József szövege szövegmű, Shakespeare Rómeó és 
Júliája  szövegmű, ugyanez a  Lamb testvérek  m eséibe átírva: utószövegmű, 
Zeffirelli Rómeó és Júlia  című filmje szintén utószövegmű. A z utószöveg- 
m ü vek  a másodlagos kom m unikáció során jönnek létre.

Létrejöttük a  tú lo ldali diagram ban foglalható össze.
Nem minden m áso la t egyszersmind adap tációs mű. Az adaptációs utó

szövegmű létrehozási m űvelete során a szövegmű szemiotikái változáson  
m egy keresztül. Ezt azért szükséges hangsúlyoznunk, m ert e sajátosság is
m eretében van m ódunk megkülönböztetni az  adaptációs művet a m echanikus 
másolástól. Az Egri csillagok könyvváltozatának xerox-m ásolata egyszerű 
■mechanikus másolás, V árkonyi Egri csillagok cím ű film je viszont adaptációs 
m ű, s mint ilyennek, jellem ző vonása a szövegmű jelrendszerének átalaku
lása, röviden: a  szövegm ű megváltozása. Az adaptációs m űveleteket kutató-
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p\z elsődleges komrnuriüj Szerző —►»Szövegmű(vek) —►Befogadói I
Káoió szférája vagy szöveg(ek)

[л  másodlagos kom m uni-j 
[káció szférája

/
más szerzők 

/
fordítók

olvasók

\
irodalom tudósok

I /
irodalom kritikusok

1 11
lutószövegm ű—►Befogadón 1

nak feltétlenül választ kell adni a r ra  a  kérdésre, hogy vajon hol végződik 
a m echanikus másolás (sokszorosítás), és hol kezdődik az adap tá lási művelet, 
hiszen a  technikai másolás elem eit az adaptációs művelet 'is tartalm azza. A 
felnőtt változatú regény ifjúságivá vagy egy regény színdarabbá alakítása 
sem nélkülözhet bizonyos speciális másolási technikát, egyfajta m echanikus- 
ságot. Azonban azt figyelhetjük meg, hogy ahogyan az adaptációs m űveletek 
kreatívabb változatai felé haladunk, egyre csökken ez a techn ikai eredetű 
m echanikus eszközjelleg, és az adaptációs m ű egyre inkább céllá válik. Ügy 
tűnik, a  k é t ellentétes pólus hatásterü letén  a  vakírásos transzliterálások  
kreatívabb megjelenései, valamiint az enyhén  kom ponált rádiós é s  televíziós 
szövegmű-közvetítések helyezkednek el. Ezt az ábrán világosabban szem- 
ügyre vehetjük.

Bármely szövegmű adaptációs utószövegm űvé válhat. Az elnevezés csu
pán a szövegmű helyét jelöli k i egy adott viszonylatban, kontinuum ban. 
Más összefüggésben az elnevezés a  szövegmű m ás helyzetére u ta l. Pl. Mik
száth Kálm án A Noszty fiú  esete Tóth Marival című regényéből készü lt azo
nos című Harsányi Zsolt-színdarab a  regényhez képest utószövegmű, a  szín
darab azonban m aga is kiindulási szövegművé válik a belőle k észü lt film
hez képest.

Egy rendszer identitásának, hatékonyságának megőrzésére törekszik a 
megváltozott külső és belső feltételek között, és — m int m ondattuk — ennek 
megvalósítása céljából szükséges adap tív  m ódon viselkednie. Az adaptív 
viselkedésre számos példát hozhatnánk a  mezőgazdaság, a  pszichológia, a 
pszichiátria, a biológia stb. területéről, m ely azt bizonyítja, hogy e viselke
dés nem kom m unikációs rendszerökre is érvényes. A szépirodalmi szövegek 
adaptációs művelete, sajátos jegyeinél fogva, elkülönül a többi ad ap tív  mű
veletektől, azonban sók a többiekkel közös vonás is benne. A szépirodalmi 
alkotás létrehozója ugyanúgy harcban áll önmagával, hogy id en titá sá t, h a r
m óniáját helyreállítsa a  többszöri önadaptációs m űvelet során, m in t ahogy 
néha talán  túlzottan szeretné, ha szeretnék olvasói, befogadói. Az önmegva
lósítás és a  kom m unikatív szándékoltság dialektikája olyannyira megbo- 
molhat, hogy a szövegműmegőrzés helyett szövegműrontássá válik  a mű-
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UTÓSZÖVEGMŰ! VEK)

MŰVÉSZI UTOSZOVEGMUIVEKI II.

adaptációs müvek nem adaptációs
(Il 1.) mü(vek) (I. 2.)

nem adaptációs mu(vek) 
(II. 2.1

Jelöltcentrikus (II. 1. A.)

Kompiláló 
(II. 1. Ba)

Jelölőcentrikus (II. 1. B.)

Beolvasztva konnotáló
(II. 1. Bb)

UTOSZOVEGMU

UTOSZOVEGMU.

Idezantropomorf
stádium)

SZOVEGMÛ

SZÖVEGMU

antropo- 
morf st.

UTÓSZÖVEGMŰ UTÓSZÖVEGMŰ

SZÖVEG SZÖVEG

SZÖVEG

SZÖVEGMU

antropo- 
morf st.

PR PR
SZÖVEG

PR

SZOVEGMU SZ0VE.GMU 

SZÖVEG

PR= a preferálás iránya 
st = stádium

A mectjapikus mpsplás (technikai) 
közvetítés) szférája

Egyes vakírásos változatok I 
'' Megrendezett radioközvetites

I Megrendezett TV-közvetités |
I (Pódiumi) előadóművészi előadás |___________

Folyóirat-folytatásból könyvvé átdolgozás
Azonos rouf a jba iQtçaÿzemiotikus átdolgozás: 
modernizálás, tömörítés, vulgarizalas________

Műfordítás_______________
I Színházi produkció 1

Un. fordítói adaptalas_________________________,__
I Más műfajba való intraszemiotikus adaptáció |

adaptáció
rendszerbe történő interszemiotikus

Témakölcsönzés
[ Több szövegmü vagy szöveg teljes kreatív beolvasztása 
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velet. Megfigyeléseink és az írásunkban később em líte tt k ritikák  is a r ra  
engednek következtetni, hogy a  szépirodalm i értékhordozók az adaptálási 
műveletek során főleg gazdasági és politikai m egfontolások m ia tt torzulnak 
el, de az utószövegmű alkotójának egyéni képességei is eredm ényezhetnek 
dilettáns vagy giccsesen hazug adaptációs m űveket. Az adaptációs k u ta tások 
nak teh á t központi és végső m ozgatórugója az adaptációs m űvek és a  sza
badság viszonyának feltárása. Vagyis egyáltalán nem  m indegy az, hogyan 
áll helyre az az egyensúly, m elynek sorozatos m egbom lása adaptálási m ű
veletre ösztönöz.

A SZÖVEGMÜ MEGVÄLTOZTATASANAK TÍPUSAI 
AZ ADAPTÁCIÓS MŰVELET SORÁN

Az idő tengelyén végrehajto tt Változtatások lehetnék:
a) szinkron és
b) diakron jellegűek.
A szinkron azt jelenti, hogy azonos korban  keletkezett, a  diakron, hogy 

időben távol eső szövegművek kapcsolódnak össze az  adaptációs m űvelet 
során. Előbbire példa Sarkad! Im re—Nádasy László—Fábri Zoltán K örhin tá
jának születése. U tóbbira Gárdonyi Géza—Várkonyi Zoltán Egri csillagok 
című film je vagy K azim ir Károly körszínházi produkciójának szövegműve, 
az Énekek éneke a  Bibliából.

A szinkron jellegen belüli további felosztás: az előzm ény és az u tó 
szövegmű szerzője lehet

a) azonos személy vagy
b) különböző személy.
A té r tengelyén végrehajto tt változtatások:
a) nemzeten belül:

ai) országon belül és 
аг) országok között;

b) nem zetek (nemzetiségek) között:
bi) országon belül é s  
bO országok között.

Az ai-re m ár m ondtunk példákat. Az аг-ге példák Sütő A ndrás—Ádám 
Ottó Csillag a máglyán  című film adaptációs műve.

A b) csak fordítás segítségével valósulhat meg. Tehát pl. bt A z em ber 
tragédiájának fordítása m agyar nyelvről az akikor 'kisebbségi szlovák 
nyelvre.

A z adaptációs m űveletek száma szerint lehet
a) egyszeri és
b) többszöri adaptálás, ez utóbbi lehet

bi) láncolatszerű

bu) centrális elre

Az a)-ra csak úgy m ondhatunk példát, ha az ilyen jellegű összefüggést 
a  jelenhez viszonyított állapotában, ragadjuk meg, ugyanis a r ra  semmi biz
tosítékunk nincs, hogy később nem  fogják-e az ad o tt szövegművet adaptáln i.
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M egfigyelésünk szerint a láncolatok relativ  k iindulópontja mindig egy 
olyan (eredeti) szövegmű, am ely eredetiségének erősebb fokához viszonylag 
a  legkevesebb kétség  fér. Ügy véljük, nem  rugaszkodunk el a valóságtól, ha 
kijelentjük, 'hogy m inden m űalkotás egyedi és m egism ételhetetlen jelenség. 
(Nem abban  az  értelem ben, hogy valak inek  jogos tu lajdona — szerzői jog.)

A bi összefüggéshez az a  feltételezésünk, hogy az ún. eredeti szövegmű 
hatása ak k o r is érvényesül, ha a  kérdéses utószövegmű a  láncolat sokadik 
tagja. Érdekes ez t megfigyelni M ikszáth Kálm án A N oszty fiú  esete Tóth
Marival (regény)---- »-Harsány» Zsolt színdarabja (1926)— » -  Székely István
filmje (1937) iszövegmű-összefüggést vizsgálva. Ugyanez a  regény lehet ere
deti szövegm űve a centrális elrendezésű bi kiindulópontú láncolatnak is.

M ikszáth-regény

Harsányi Zsolt színdarabja----»-Székely
István film je

G ertler V ik to r film je (1960)
Feltevésünk szerint az adaptációs utószövegmű vek et m egkülönböztetjük 

aszerint is, hogy az adaptációs m űvelet a  szövegművet vagy az utószöveg- 
művet p re ferá lja -e . Eszerint beszélhetünk

a) je lö ltcen trikus  adaptációs utószövegm űvékről és adaptációs m űvele
tekről ;

b) felö lőcentrikus  adaptációs utószövegm űvékről és adaptációs m űveletek
ről.

Az összefüggésben a jelölt és a  jelölő, valam int konnotáló term inust a 
szemiotika trad íc ió jábó l kiindulva értelm ezzük. A Ikonnotáció jelentése: együtt 
megjelölés, a  m i összefüggésünkben a  fogalom  használata az t jelenti, hogy az 
utószövegműnek nem  a szövegmű(vek), vagyis a jelölt m inél pontosabb jelö
lése a célja, hanem  hogy az adaptációs m ű a szövegalkotó valóságélményével 
együttm űködjön: mindezeket m egszüntetve megőrizze, velük együtt jelölje 
az utószövegmű végtelenre tág íto tt szem antikai univerzum át.

Az ábrázoltaikat ennek a lap ján  a  következőképpen értelm ezhetjük:
I. Tudom ányos utószövegm űvek: elsődleges céljuk, hogy az előzmény 

szövegműre dezantropom orf és referenciális  módon közelítsenek. Ezek egy 
része nem adaptációs mű. Más része adaptációs mű. A nem  adaptációs m ű
veletre példa: am ikor a szövegalkotó Einstein relativitás-elm életéről szóló 
könyvéről vagy  Ö rkény István Tóték  című drám ájának és Fábni Zoltán h a
sonló film jének összefüggéseiről tudom ányos elemzésű szövegművet, pl. kri
tikát, tan u lm án y t készít. Az adaptációs m űveletre példa: am ikor a szöveg
alkotó, ism eretterjesztő  a szóban forgó elméletet tartalm azó szövegműből 
előadás-szövegművet csinál, vagy az em líte tt drám át töm örítm ény form ájá
ban tüzetesen le írja .

II. M űvészeti utószövegm űvek: elsődleges céljuk az, hogy más szöveg
művel is együttm űködve gazdagítsák tarta lm ukat, s ezáltal tág ítsák  a sze
mantikai univerzum ukat. Egy részük — ad o tt nézőpontból — nem  adaptációs 
mű, m ásik csoportjuk  viszont adaptációs mű. Amikor nem  beszélhetünk adap
tációs m űveletrő l, Arany János és Ilosvai Selymes P éter sajátos adaptációs 
kapcsolatával ellentétben álló példa: am ikor Petőfi verses form ában reagál 
a Toldira a n n a k  elolvasása u tán . A IL 1. típus lehet jelö ltcentrikus művészi 
adaptációs m ű (II. 1. A.) vagy esetleg jelölőoentrikus művészi adaptációs mű
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(II. 1. В.). Például Fejes Endre Rozsdatemetőjének színpadi átdolgozása II. 1. 
A.; F ábri Zoltán Körhinta  című utószövegműve beolvasztva konnotálja Sar
kad! Im re Kútban, valam int Shakespeare Rómeó és Júlia című szövegművét 
(II. 1. B.).

A h atárterü le t jellegzetes kreatívabb formái a jelölt szövegművet vagy 
valam ilyen szövegműből k iszakíto tt szöveget még sajátosan őrző, de m ár je- 
lölőoentrikus, olyan ún. kompilláló adaptációs szövegművök (II. 1. Ba), m int 
pl. az ugyanazon író különböző m űveiből összedolgozott Hosszú forró nyár 
című tévéfilm sorozat Faulkner műveiből.

A z adaptációs m űveletek iránya a m űveletben szereplő jelrendszerek el
térése szerint lehet:

a) intraszem iotikus és
b) interszemiotikus.
Az intraszem iotikus adaptációs m űvelet lehet: 
ai) tudom ányon belüli, 
аз) egy bizonyos művészeti ágon belüli és 
a.i) egy bizonyos szépmesterségen belüli.
Példák:
ai) D urkó Mátyás—Rubovszky K álm án: Iskola és közm űvelődés című ta 

nulm ánya, melyet Rubovszky K álm án, Durkó Mátyás és kisebb részt a sa
já t szővegműveiből írt át.

aj) Szép Ernő—Székely István: Lila ákác című filmje (1934—1978). Katona 
József B ánk bán című drám a——Illyés Gyula átigazitása, 1976.

a:i) Egy elvi cikk a  Látóhatár című folyóiratban rövidítve.
Az interszem iotikus adaptációs m űvelet lehet
bi) tudom ányos utószövegmű és egy bizonyos művészeti ág szövegműve, 
Ь з )  egy bizonyos művészeti ág és egy másik művészeti ág szövegm űve és
ba) tudom ány szövegműve és egy bizonyos szöveges szépm esterség szö

vegműve között.
Példák:
bi) Elvileg elképzelhető, a  gyakorlatban ritka. Ide sorolhattuk volna 

Eizenstein m egvalósulatlan tervét, a  Tőke megfilmesítéséről.
Ь з )  Frederico Garcia Lorca: Vérnász (dráma)——Szokolay Sándor: Vér

nász (opera).
ba) Einstein általános és speciális relativ itás-elm élete----------------- ----------►

ennek jelenetszerű feldolgozása A z idő című  ism eretterjesztő könyvben. 
László Bencsük Sándor: Történelem alulnézetben  (1970) szociográfia—szépmes- 
terségi m ű—•— ugyanilyen címen és szerzőtől a Thália Színház színpadán drá
ma 1975-ben.

MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY J ó  MINDHALÁLIG CÍMŰ MÜVÉNEK
ADAPTÄLASA

Az ifjúsági irodalom az adaptálás tágabb értelmében a fiatalokhoz való 
idomulás nélkül nem képzelhető el. Való igaz, hogy az Idők folyam án ez a 
didaktikus szájbarágástól a  gyermeki lélekkel való azonosulás módszeréig 
mindenféle form át öltött. Az ad usum  Delphini, vagyis az erkölcsileg helyte
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len íth e tő  részleteket elhagyó alkotások nevüket és műfajúik eredetét onnan 
k ap ták , hogy XIV. Lajos fiának , a  'trónörökösnék oktatása céljából 64 köte
te t  jav ítta to tt át az an tik  szerzők műveiből két cenzorral. A cenzorok a szö
vegeket ezenkívül m oralizáló  kom m entárokkal is ellátták. Az ad usum  Del
ph in ! elnevezést később a hasonló típusú átdolgozásokra is alkalm azták. A 
leg inkább  értékes ifjúság i m űveket a  klasszikus értelem ben is jelentős írók 
a lko tták . A szavak legm agasabb rendű m űvészei ugyanis egy kicsit m indig 
m egm aradtak gyereknek is, a  gyerekkori élm ények hatványozottabban élnek 
bennük, minit közönséges em bertársaikban. Ennek megfelelően könnyebben, 
b á r  felnőtt lelki trau m ák  hatására , azonosulnak egykori saját és a mai gye
rek ek  énjével. így szü le te tt Móricz Légy jó m indhalálig-ja. Ez utóbbi mű to 
vább i élete során azonban ad  usum  Delphini típ u sú  adaptáció-m űveleteken 
is keresztülm ent. Jelenleg a  fia taljaink könyvespolcain található példány is 
ilyen. Pedagógiai és üzleti érdekeket kellett érvényesíten ie  m ár az 1922-es 
ifjúság i változatnak is, ezért 11 szempont szerint röv id ítette s néhol kisebb 
m értékben  bővítette is a szöveget a saját hasznát kereső kiadó. E szempontok 
között a  szülő tiszteletétől az állampolgári illedelm ességen át a naturális ele
m ek  kiszűréséig m inden m egtalálható. (Tudvalevő, Móricz valahonnan a na
tu ralizm us tájékáró l in d u lt, s a  Légy jó m indhalálig-ban  sem tagadta meg 
önm agát.)

Móricz Virág így em lékezik vissza erre az adaptációs m űveletre könyvé
b en : „Készült 1921-ben egy röv id ített ifjúsági k iad ás a regényből. Ezt Roboz 
A ndorral húzatták meg, ap ám  nagy sérelmére, Pólya T ibor rajzolta hozzá a  
képeket, de apám  re ttenetesen  u tá lta  m indet. Rossznak ta lálta  ezeket és mű- 
vészieílennék, Pólya k é t-h á ro m  éves gyerekeket rajzolt, aztán az író kifogása 
u tá n  pár vonással k icsit m egvénítette őket, de su ták , buták, idétlenek vol
tak . Apám szerette P ólyát — de ezekbe a  rajzokba nagyon keserűen nyugo
d o tt csak bele. Mit ért, hogy szerződésileg biztosítva volt, hogy beleszólása 
v a n  a  könyv beállításába . . .  a  rajzoló a  kiadó alkalm azottja volt, s az író 
nem  tehete tt semmit. Se az  ellen, hogy egy idegen szabja k i az ifjúság számá
ra  a szöveget, se az ellen, hogy egy másik to rzra  to lja  az olvasó gyerekek 
fan táziáját. A könyv m egjelen t, s szomorú elégtétel, hogy nem volt semmi 
sik ere  a  gyerektáborban, hosszú évekig nem is kelle tt belőle új kiadás.”

Az 1920-ban fo ly tatásokban  közölt regényt Ti, az  1921-es felnőtt verziót 
T 2, az  1922-es ifjúsági változa to t Ta szimbólummal jelöltük. Kíváncsiak vol
tu n k , 'hogy a Ta szenved-e szem antikai változást a  T2 összetett jel egyes ele
m einek (elhagyása, bővítése és m egváltoztatása révén.

Hipotézisünk az volt, hogy az  ifjúsági átdolgozás tetem es jelentésválto
zást eredményez. T-> és Та te ljes  korpuszát tek in te ttü k  m intának.

Kategóriáink a nekik  megfelelő szimbólumokkal:

Kiegészítő kategóriák :
e : bővítés (enlarged=bővített) 
c: szűkítés (condensed —töm örite tt)

A) Gyermeki illedelmesség, erkölcsösség:
fokozása: A +
csökkentése: A—

B) Szülő tisztelete:
fokozása: B +
csökkentése: В—
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C) Iskola tisztelete, (tanárszimpátia, (tanár tisztelete:
növelése: C +
csökkentése : C—

D) Hazsafiúi érzés:
növelése: D +
csökkentése: D—

E) Állampolgári illedelmesség:
növelése: E +
csökkentése : E—

F) Szexualitással összefüggő tarta lom :
növelése: F -f
csökkentése: F—

G) Vallási, erkölcsi illedelmesség:
növelése: G +
asökkentése: G—

H) N aturális m egnyilvánulások, durvaság, erőszák:
(növelése: H +
csökkentése: H—

I) Szubjektív töltésű társadalom kritikai és politikai indulatok:
növelése: 1+
csökkentése: I—

J) Erőteljesebben é letrajz  jellegű, az  író intim  emlékeiből fakadó redundancia :
növelése : J +
csökkentése: J —

K) Redundancia általában:
növelése: K +
csökkentése: К —

A : T2 (3. p.) 
+e T3 (3. p.)

В : T2 (102. p.)

„A kisdiák a  Békési latin nyelv tanért nyúlt b e le . .
„A kisdiák Géza báty jára  gondol, az  ő jó  és nemes, d rá
ga bátyjára, ak i elhozta őt Debrecenbe és kicsinálta a  
ben tlakást és tandíjm entességet és az t írta  tegnap: en
gem nagyon elszomorítana, ha te  csak azért tanulnál, 
m ert muszály és nem azért, m ert tanu ln i igen szép és 
nagy öröm.”
„ . . .  épen ezért a  Békési la tin  nyelvtanért nyúlt 
b e le . . . ”
(A részleteket a könyvbeli, eredeti helyesírással közöl
jük!)
........ki az udvarra.
Az apa hátradőlve ü lt a  széken, s dúdolni kezdett egy 
nótát :
Kis kutya, nagy kutya, 
nem ugat hiába . . .
Ahogy a dalt dúdolta, a lehellete átcsapott az asztalon 
s  Misi rém ülten és iszonyodva érezte meg a bor szagát. 
Iszonyodva és rém ülten, m intha kígyót vagy sárkányt 
lá tna: az ő apja is ivott, m ikor szerződést kötött a  pa
rasztokkal, de olyankor ő az édesanyjával hetvenkétsze- 
res kínt állottak ki. 69



Тз (78. р.)

С : Т2 (28. р.)-t-c

Тз (29. р.) 

С : Т2 (264. р.)

Т, (175. р.)

D+е
Т2 (104. р.) 

Тз (79. р.)

Е : Т2 (245. р.)

Тз (159. р.)

F_c : Т2 (122— 123.

Eszébe ju to tt, hogy miár ötre já r  az iidő, felállott s gyor
san elm ent.”
„ . : .  k i az udvarra.
ö tr e  já r t  az  idő, Misi felállott és gyorsan elment.”
„ . . .  nagyon jól van.
Misi még késő öregkorában is visszaemlékezett ezeknek 
az óráknak az  unalm ára: m ert ez az á ldo tt jó ember 
oly halálos közönnyel foglalkozott a tananyaggal, m int
ha kukoricá t m orzsolt volna, szakmányba.
Később a  k isd iák  keresete  . . . ”
„ . . .  nagyon jól van.
„De M isinek öregkorában, m ikor kereste . .
„Sápadtan, pirosán, ijedten s álm élkodva állt fel Misi, 
de a  tan á ro k  tovább is sötétek, gonoszák, idegenek vol
tak , m in th a  nem  le tt volna ínyükre a  szerencsés befe
jezés: a kövér, pohos, krum plifejű ta n á r  olyan vállve- 
regetően nézett rá, hogy ő m egint csak nem bírta le
venni a szem ét az u tálattól, még m ikor tovább ment, 
még m indig u tán a  nézett, hogy tovább  utálhassa. M ert 
nézte ezt a  ta n á r t Oly elökröndöző undorral, szegényke 
nem ;is tu d ta , m ilyen tehetségtelen tö rténész volt e pro
fesszor, csak később tu d ta  meg, hogy Bethlen Gáborról 
milyen iszonyúan ostoba írásokat ír t  ez a  hájfejű, ak i 
rohadt elteltséggel nézett m indent a  világban, am i ész, 
szív és erő. Az elnök egészen m egváltozott jóakarattal 
nézett rá  . .
„Sápadtan, pirosán, ijedten s álm élkodva állt fel Misi. 
Az elnök egészen megváltozott jóak ara tta l nézett rá .” 
„karácsony, szilveszter, csupa olyan nagyszerű szavak. 
Mégis valahogy . .  .”
„Karácsony, Szilveszter, csupa olyan nagyszerű szavak. 
Petőfi nagy verse is Szilveszter.
Mégis, valahogy . . . ”
„a belügym iniszter . . .
— Fütyülök  a  belügym iniszterre és fü tyü lök  a  külügy
iminiszterre és ha tudn i akarják  az u rak , fütyülök Deák 
Ferencre és az egész kiegyezésünkre! Én itt: a  kollé
gium au tonóm iája  vagyok, s ahhoz ne n y ú ljan ak !. . . 
A lázattal k érem  tek in tetes igazgató ú r  . . .
— Tőlem ne k é rjen  semmit ! . . . ”
„a belügym iniszter . . .
Az igazgató méltósággal m ennydörgőit : Tőlem ne k é r
jen  sem m it!”

p) „De Misi egész nap  kábult volt és szomorú. Legjobban 
szerette vo lna széttépni s eldobni azt a  levelet, am ely a 
belső zsebében volt s égette a  t e s t é t . . „ő látta, hogy 
ez a levél csak valam i öt-hat sor és m égis olyan soká 
olvasta a  lány, m intha egy egész árk u s le tt  volna te le 
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Тз (92. р.)

G : Т2 (147. р.)
+С I

Тз (100. р.)

Н Т2 (143—147. р.)
+С

írva, a minél tovább olvasta, annál jobban nevetett, de  
aztán el 'kezdte fojtani kacagását és harapdálta  az a j
kait. És olyan gyönyörű volt a  nyaka olyan m int az 
elefántcsont szobrok a  múzeum ban, gömbölyű és fehér 
s az álla és a  szája is nagyon szép volt neki ez a  bekötött 
fej s a  fekete szemei úgy csillogtak szin te szikrát szór
tak , s  a  fehér nagy k arja  ilyen nagy fehér m eztelen nő  
k a rt a  kis fiú soha nem  láto tt, s nem  is tu d ta , hogy 
lilyen s  a  köténye, a  hosszú durva vászonkötény, am in t 
ha jlo tt, élőre hu llt is látn i lehetett, hogy a  dereka k a r
csú, s hogy domborodik a ruhája  . . .” „Misi elszaladt, 
be az udvarba, úgy hogy nem  sikerü lt ez egyszer.” 
„Zaklatott életében . . . ”
„De Misi egész nap  kábu lt volt és szomorú.
Z aklatott életében . . . ”
„kapott, ha  én elm ondtam  volna az egész leckét, akkor 
is hárm ast tu d o tt volna, hogy az istenlova rúg ja meg.” 
„kapott.
Sokan nevettek . . . ”
„neveztetnek . . .

— N ékünk van o tt  feődü-nk, szólt egész hangosan egy 
civisfiú :
—■ Egy helyen, a h o l . . .
De félállt az előbb jelentős fiú:
— T anár ú r kérem ,
— Mi, mi, mlia? — ijedt fel az öreg úr. S m egint a fülé
hez n y ú lt szé tta rto tt tenyerével.
— T anár ú r kérem , Qndódi Lajos m ondja el nékik is 
van földjük az Átkoson.
Az öreg ú r  idegesen in te tt, hogy ü ljön  le  s fo ly tatta:
— Azon a  hélyen, ahol a szeérit m egkönnyítette a 
domboldal m egbontását, s -magas hom okdom bnak a  la- 
pányra m eredeken ereszkedő oldalát a  szél szépen k i- 
nyalta . . .
Erre egy p illanat m úlva buffogó kacagás, rihegés büf- 
fögés tö rt ki, úgy, hogy nem  lehete tt hallani a  követke
zőt.

— Mit nyalt? ki nyalt? — kérdezték i t t  is, ott is, hec
celve . . . ”
„ . . .  nevetés fu to tt végig az osztályon. Egyszerre csengő 
hallatszott.”

Тз (100. p.) „neveztetnek . . .
Egyszerre csengő hallatszott.”

I : T2 (203. p.) ,^ki vagyok.
Misi ú jra  kizökkent indulatából, ú jra  elölről kezdte:
— Pedig m agyar vagy inem m agyar, ném et vagy -nem 
német, angol vagy kínai, az olyan m indegy, most m a
gyarázta meg a  tan ár úr, hogy az em beriség egészen egy 
fokon van, az -egész emberiség, mlár tízezer évvel ezélőtt
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J  : Т2 (278. р.)

Тз (177. р.) 

К  : Тз (279. р.)
— С

Тз (178. р.)

egészen egyform a a  'koponyája és m inden  csontja, vagyis 
m ár iákkor m indegy volit, m ilyen nyelven beszélt: em
b e r vo lt lés m egvan . . . ” „ . . .  Csak az  egyiknek ilyen ró
zsa van  rávarrva, géppel k ivarrva , s másiknak m eg 
olyan szegfüves m inta. Ennyi a  különbség az emberek 
között, de az t tetszik hinni, hogyha B arta Ju liskát a 
Göröndi po rtá ra  tennék , akkor ő nem  tu d n a  ott éppen 
olyan kényes lenni, m in t Göröndi M ártus, vagy Göröndi 
M ártus ha  ő volna B arta Julisnalk a  helyén, nem  ép
pen úgy já rn a  napszámba, m in t B arta  Ju lis?  A pénz az 
oka m indennek, m ert Göröndiéknél sok a  pénz, B artáék-
n á l m eg nincs semmi p é n z . . . ” „ __sietni kell az öreg
úthoz. A kkor bejött nagy robajja l a  vénlány, Viola . . . ” 
„ki vagyok.
Akikor b e jö tt nagy robajjal a  vénlány, Viola . . . ”
„s ők koldusok lettek  s földönfutók, ak ik  féltek a  csend
őr kakasto llátó l és Váltó nevétől és a  pálinka szagá
tó l . . .  És ő  m ost úgy félt, hogy neki m ost fel kell rob
bann ia, m in t annak  a  kazánnak is el (kell pusztulná, az 
(édesapja élete is i t t  van  az ő betegségében és hogy az ő 
é le té t is felrobbanto tta  az alföldi robbanás és az ap ja  
őseinek nagy szerencsétlensége, a  jobbágyak, a  földes- 
u rak  ra jtu k  feküdtek, míg csak k i nem  robbant a  vi
l á g . . .  J a j . . .
M ikor jobban  lett, piros narancsot hozott neki a báty
ja .”
„s ők koldusok lettek  s földönfutók. M ikor jobban lett, 
piros narancso t hozott neki a báty ja  . . . ”
„És százhúsz forin tot nyert és abból 10 forintot neked 
ado tt, negyven forin tot elkö ltö tt ru h á ra  Bellának, ez 
ötven, tíz  forin tot egyébre, az hatvan , húsz forintba ke
rü lt az  ú t  az 80, tíz  forin tot ad o tt Bellának m ikor a  
hercegekhez m ent az  kilencven, a  kocsit is ő fizette ki, 
az k é t  fo rin t és csokrot iis vett három ért, az 95, és a  
több it ellum polta . . . ”
„És százhúsz forintot nyert és abból tíz  forintot neked 
ado tt és a  tö b b it ellum polta . . . ”

Tehát а Тз egyes kategóriákba sorolt szegm entum ain belül a személyek 
Тз-höz 'képest m ásként viselkednek, más körülm ények közé kerülnek, a  (tár
gyak :is néha m ásként je lennek  meg, egyszóval tem atikai módosulást szen
vednek.

А  Тз— Тз összehasonlítása u tán  a  következő m egállapításokat tehetjük.
— А Тз a  Тг-höz képest dom inánsan sűrítm ény, töm örítm ény (c). Ezt b i

zonyítja az, hogy Тз-пек a  releváns kategóriák a lá  sorolható  122 jelentéstel
jes gesztusából 110 elhagyása vagy m egváltoztatása a  töm örítést szolgálja, 5 
ad egyéb, egyszerű változtatást, s csak 7 gesztus jelez Тз-ban  bővítést (e).
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— A Тз-Ъап a  szegmentuimjél h iánya vagy m egváltoztatása leggyakrab
ban a  ikövetkező jelentésbeli m ódosulásokat ók ózza :

a) Тз-ból hiányoznak elsősorban a szexuális jellegű, az ilyen 'indíttatá
sú vagy a  szerelm et tö'bbé-kevésbé érin tő  (F) ;

b) tan áro k at vagy az iskolát valam ilyen form ában elm arasztaló (C);
c) naturális m egnyilvánulásokat, durva 'és erőszakos cselekedeteiket ta r 

talm azó (H) ;
d) a  társadalm i beilleszkedést kritizáló  vagy az ad o tt viszonyokra politi

kai javaslato t tevő szegmentumok (I).
Az adap tá to r igyekezett ezenkívül m ég a  -redundáns részleteket is k ikü

szöbölni (K), ugyanez tö rtén t az író életrajzi intim itásaival i(J).
Fontos észrevennünk, bogy bár e jelelem ek a  tém astrük tú rá t módosít

ják , mégsem változtatják  m eg alapvetően, m int ezt hipotézisünkben véltük. 
Ugyanis a  Тз-ként m egm aradó szövegtestben a hiányzó jelek kontex tusa ta r
talm azza a  szimbólumokkal m egjelölt szemantikai jellegzetességeket. Тз ú j
bóli elolvasása u tán  m egkockáztatjuk az t a  kijelentést, hogy a  jelirányók 
kontextusa tartalm azza a  hiányzó jélelem ek által hordozott értelem  fő vo
nulatát, azonban T2 jelentése az  adaptációs m űvelet során feltétlenül szegé
nyedik. A naturalizm us felől indu lt Móricz nem véletlenül írta  bele a  re 
gényébe a  kisfiú érzéki rácsodlálkozását a  világra vagy gyűlöletét a  tan áro k 
kal és a durva erőszakkal szemben, ennek a  m ű fontos, ikonnotatív jelenté
se kifejtésében nagy szerepe van. A tem atikai elem ek módosulásai megváltoz
ta t  j ák Тз stílusát iis. A stílus transzform ációját i t t  nem annyira a  nyelvi, 
m int inkább  a  tem atikai elemek m ódosulásai jelentik.

Később a  Légy jó mindhalálig  az  50-es évékben tovább alakult, s  mi
vel a környező országok ezt a  leginkább csonka változatot képesek tolerálni 
(bár lehet, hogy az ifjúságin k ívül m ást nem is ismernék, m int ahogy mi 
sem igen), ezt fordították le szlovák, orosz és rom án vagy iszerbhorvát 
nyelvre.

A gyerm ek- és ifjúsági irodalm i m űvek többsége nem  autonóm  irodalm i 
alkotás, vagyis inkább eszköz a  gyerékék felnőtté érleléséhez. Azonban ezen 
a  kategórián  belül az ism eretterjesztő irodalom  stílusától az autonóm m á válás 
kapujáig sók m indent érdemes, m ert hasznos felfedeznünk. Csak az előbb em
líte tt adaptáció-elm életi m egközelítésnék is számos a  kapcsolata az irodalom- 
esztétika egészével, olyan területékkel, m elyeknek érvényessé válására az if
júsági m űvekben fel kell hívnunk a  figyelmet.
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ÉRTÉKRENDSZEREK

Nagy Attrla

A  1 5 -1 8  ÉVES FIA T A L O K  M O T IV Á C IÓ S  B Á Z ISÁ R Ó L

1983—84 fordulóján egy 1000 fős, országosan reprezentatív  m inta segítsé
gével vizsgálhattuk m eg a  kérdéses korosztály olvasási ku ltú rájának  legfon
tosabb m utatóit (Nagy A., 1986/a, 1986/b).

Az olvasásszociológiai kérdésfeltevést tudatosan  egészítettük k i az érték
rend  irányába is, m ert feltevésünk szerint az olvasási ku ltú ra  egésze a  m ár 
jól ism ert tényezők m ellett (iskolázottság, m unkavégzés jellege, nemi szere
pek) az egyén m otivációs bázisának minőségétől, értékrendjének  jellegétől is 
függ bizonyos m értékben.

Feltevésünk jogosságát, az összefüggés belső term észetét másból kell m ajd 
bizonyítanunk, m ost csupán az egyelőre „m ellékterm ékként” adódó inform á
ciók — az értékrend  néhány  jellem zőjének — bem utatására vállalkozunk.

Milyen életcélók, m ilyen „sarkcsillagok” (Fékete Gy., 1984.), m iféle élet
vezetési m inták, példák vezérlik kérdezettje inket? Fontos lenne a  fenti k é r
désekre is alapos, a  részleteket feltáró  módon válaszolni, s m indezt összefüg
gésbe hozni az olvasási k u ltú ra  különböző m utatóival. Igaz, nem  kifejezetten 
e korosztályra vonatkozóan, de a  tém ának  m egléhetősen gazdag m agyar nyel
vű szakirodalm a is van, ahol az érdéklődő olvasó mélyebb ism ereteket szerez
het ezen a  téren : Losonczi A. (1978), Veres A. (1981), Hankiss E. (1977), Han- 
kiss E.—M anchin R.—Füstös L.—Szakolczai A. (1982), Rudas J. (1984), An- 
dorka R. (1986) és m ág  sokan mások.

M int jól tudjuk, többek között a  célok, az értékek jelentős részét is a 
szülők nemzedéke „nyú jtja  á t” az elsődleges, k o ra  gyermekkori, családi szo
cializáció keretein  belül gyerm ekeinek, m íg m ás értékek a tágabb  társadal
mi mezőben, a  szociokulturális trad íciók  form ájában, egyéb intézm ények által 
is őrződnek, s ezék tovább  erősítik vagy gyengítik a  szülők által felkínált é r
tékek  hálóját.

Melyek tehát m a azok az értékek, célok, am elyeket az új nemzedék — 
igaz, az előzőek vállain  állva — m agáénak ism er el?

Rendkívül fontos volna jól válaszolni e kérdésre, m ert nyilvánvalóan 
„ . .  .nemcsak az objektív  tényezők hatnak az értékrendre, hanem  m egfordít
va: az ember k ia lak u lt é rték rend je  visszahat környezetére, szerepet já t
szik a  környezet a lak ításában , az  adott lehetőségek kihasználásában, illetve 
kihasználatlanul hagyásában, az  em ber életpályájának alak ításában”. (Han- 
kiss E.—M anchin R.—Füstös L.—Szakolczai Á., 1982. 146. p.)
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Vagyis állandó kölcsönhatás van az objektív gazdasági, társadalm i, po
litikai és tudati tényezők között. S bár ez az összefüggés nagyon ritk á n  válik 
objektív  szociológiai vizsgálatok tárgyává, ta lán  mégis m egalapozott a  felte
vés, m iszerint a  fentiékben em lített ku ltu rá lis  interakció is lehet bizonyos 
társadalm i változások mozgatója. Az objektív feltételek többé-keVésbé is
m ertek, mi m ost inkább ezek szubjektív lecsapódásai, az egyéni törékvések, 
p referá lt viselkedésmódok, életcélok felől tudakozódtunk (hom ályban hagyva 
— többek között — az értékek és a  személyiség m ás m egnyilvánulásai kö
zötti összefüggéseket).

Milyen lehetőségek m egvalósítására, m ilyen társadalm i változások moz
gatására készülnek fiataljaink?

Természetesen nem volt módunk alapkutatás szintű vizsgálódásra (a 
m ienknél nyilvánvalóan hivatottabb intézm ények bizonyára meg is teszik 
ezt), de négy kérdéssel mégiscsak k ísérletet te ttünk  a  legfontosabb jellemzők 
felderítésére. Elsőként a  klasszikus m esei fordulatot idéző, a  korábbi korosz
tá ly  esetében is használt kérdésünket te ttü k  fel (Nagy A., 1984).

HÁROM KÍVÁNSÁG

Emlékezzék a rra  a  népmesére, am elyben egy jólelkű tü n d ér te ljesíti a 
szegény favágó három  kívánságát!

Tegyünk m ost próbát mi is! Nem m in th a  kívánságaink rögtön teljesü lné
nek, ha ide leírjuk  őket, de nem  á r t  azért, ha egyszer-m ásszor számba vesz- 
szük vágyainkat, m ert ahhoz, hogy valam it elérjünk — tündérek  segítségé
vel vagy anélkül —, először tudnunk kell, hogy m it is akarunk  elérni. S ez, 
m in t m ajd m eglátja, nem is olyan könnyű dolog!

Két kérdést talál itt, kérjük, válaszoljon m indegyikre egészen röviden, 
lehetőleg csupán egy-egy szóval határozza meg egy-egy kívánságát!

a) Ha az a  bizonyos tü n d ér megkérdezné, mi volna a  három  legnagyobb k í
vánsága az életben, mit válaszolna?

1.................................................................................................................................................

2 .........................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................

b) M it gyűlöl, u tál a legjobban?

1..................................................................................................................................................

2..................................................... ...................................................................................

3....................................................................................................................... ..........................

Első közelítésben néhány kiragadott, betűhíven idézett, de tendenciájá
ban mégis fontos összefüggéséket felvillantó példán szeretnénk érzékeltetni 
a válaszok színességét, sokféleségét, bizonyos alapvető típusait, m ajd a  ta r 
talomelemzés révén nyert eredm ényeket m u ta tju k  be.
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18 éves, végzett szakm unkásfiú
kívánságai: 1. legyen lakása, kocsija

u tá lja  :

2. nyugodt családi élete
3. sok szabad idő, szórakozás
1. a  vallásokat
2. a  rendőröket
3. az  italozást

18 éves szakm unkáslány 
kívánságai: 1. külföldi utazás

2. rendes családalapítás
3. m ég egyszer 14 évesnek lenni

u tá lja  : 1. ha  valaki háta m ögött m ondanak rosszat
2. ak ik  isznak
3. a cigányokat

17 éves segédm unkásfiú 
kívánságai : 1. szakma

2. lakás

u tá lja  :
3. békés családi körülm ény
1. családi viszályt
2. rendőröket
3. válás, állami gondozott létform át

(ő nem  volt az, .csak a  haverjai)
16 éves betan íto tt m unkáslány

kívánságai: 1. utazni, eljutni m indenhova
2. sa já t au tó
3. találkozni a  kedvenc együttesem m el

u tá lja : ha  idegesítenek (minden idegesíti)
II. éves szakm unkástanuló fiú

k ívánságai: 1. egészséges élet

u tá lja :

2. hlázat építeni
3. családalapítás
1. a részegeskedést
2. veszekedést
3. klasszikus zenét

III. éves szakm unkástanuló lány
kívánságai: 1. szeretnék divat-bu tiko t nyitni

2. harm onikus családi élet
3. m indig békét

u tá lja : az alkoholizm ust!
II. éves szakm unkástanuló lány

kívánságai: 1. születendő gyerm ekeim  egészségesek legyenek

u tá lja  :

2. megfelelő anyagi körülm ényeim  legyenek
3. jó és hűséges férj
1. alkoholistákat
2. nagyképűséget, m odortalanságot
3. diszkót

III. éves szakm unkástanuló (esztergályos) fiú 
k ívánságai: 1. csikós lehessen

2. jó kocsi vagy m otor
3. külföldi utazás
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u tálja  : 1. ném elyik ételt (pl. spenót)
2. felvágós em bereket
3. ha m agányában zavarják 

III. éves szakm unkástanuló fiú
kívánságai: 1. űrpiló ta szeretne lenni egy űrháborúban

utálja:

2. egy Jam aha cross-motor
3. m indig legyen elég benzin hozzá
1. politika
2. dicsekvés
3. hazugság

I. osztályos szakközépiskolás lány
kívánságai: 1. biztonság

u tálja  :

2. jó családi körülm ények
3. egészség
1. protekciót
2. szadizmust
3. nagyképűséget 

IV. osztályos szakközépiskolás fiú
kívánságai: 1. egészség

u tálja  :

2. kiegyensúlyozott élet
3. béke
1. pénzsóvár, harácsoló életm ódot
2. durvaságot
3. politikai vaikságot 

I osztályos gim nazista lány
kívánságai: 1. legyek az életben szerencsés

u tá lja :

2. szüleim ne verekedjenek
3. édesapám  ne fogyasszon alkoholt
1. a rendetlenséget
2. a  cigarettafüstö t
3. a bűnözést

II. osztályos gim nazista fiú
kívánságai: 1. független lakást szeretnék

u tálja  :

2. klassz feleségem legyen
3. jó lenne egy autó
1. fárad tság
2. értelm etlen dolgokra válaszolni
3. ha zavarnak 

II. osztályos gim nazista lány
kívánságai: 1. egy régi kapcsolatot szeretnék ú jra  folytatni

utálja:

2. a családom és saját állandó egészségességem 
(most van !)

3. a nővérem  középfokú francia  nyelvvizsgáját
1. a 45 percet az iskolai dolgozatra (mai m atek)
2. az em beri anyagiasság: ÉRDEKEK (m indenben 

a  pénz a főszereplő, pl. em beri kapcsolatokban)
3 . ---------

IV. osztályos gim nazista fiú
kívánságai: 1. m indig tiszta m aradhasson a  lelkiism erete 

2. m indig olyan dologgal foglalkozzon, 
amelyik neki is tetszik



3. soha ne legyen magányos 
u tá lja : 1. m agány

2. 'kétszínű emberékeit
3. ha v a lak it olyan helyzetbe kényszerít, 

am it nem  ak a r
IV. osztályos gim nazista fiú

kívánságai: 1. m axim ális megterheléssel sikereket elérni
2. ú ja t m ondani az embereknek, m egnyerni 

a figyelm üket
3. a  m unkám ért megbecsüljenek, elfogadjanak

u tá lja : 1. a butaságot, bu ta  embereket
2. közömbös em bereket
3. tö rte tő  em bereket 

IV. osztályos gim nazista lány
kívánságai: 1. ne legyen háború

2. norm ális fe lnő tt élete legyen
3. eljusson Óceániába

u tá lja : 1. kétszínűség (megalkuvás)
2. lakótelepek (rohanó városi élet)
3. hétköznapiság

F o ly ta tha tnánk  a  sort további 950 példa felidézésével, melyekből bizo
nyos pozitív (tanulás, család, lakás, kocsi) és negatív (alkohol, erőszak) rím ek 
félreérthetetlenül kicsendülnének m ár az első olvasás u tán  is. Természetesen 
nem ezt az u ta t  választjuk, hanem  a  válaszok tartalom elem zése nyomán ösz- 
szeállított táb láza to t m utatjuk  be, m égpedig a jobb áttekinthetőség érdeké
ben k é t változatban. Elsőként az iskolatípusonként, illetve foglalkozási cso
portonként bon to tt rangsorokat vizsgáljuk át, s egyelőre ne foglalkozzunk 
a nemi szerepekből adódó eltérésekkel!

Az öt oszlop számai rendszerin t jellegzetes lejtést (pl.: tanulás:19—21— 
16—3—5%) vagy emelkedést (pl.: lakás: 2—5—8—13—18% és au tó : 1—1— 
4—4—9%) m utatnak . A gim nazisták és szakközépiskolások többnyire csak
nem azonos m ódon ta r tjá k  fontosnak a  tanulást, a  tarta lm as életet, a siker
élm ényt (a jó állást), míg a szak- és segédm unkás-fiatalok — igaz, kisebb 
létszámú csoportjai — pedig a  családot, a pénzt, a jólétet, a lakást, a nyara
lót, az au tó t s á lta lában  a m unkát em legették gyakrabban a  kívánságok kö
zött. A szakm unkástanulók rendszerin t sajátos köztes pozíciót foglalnak el 
a két pólus között, a  teljesítm ény-orien táltabb  középiskolások és a közvetlen 
anyagi jav ak a t előtérbe helyező dolgozó fiatalok között. A táb lázat végén 
tűnnek csupán fel — egyenletesen rendkívül gyér említési arányokkal — 
az emberi kapcsolatokban oly fontos m ozzanatok: szeretet, szerelem, b ará t
ság, szabadság, igazság, s érdekes m ódon a  felnőtt lét sem kívánatos, el
érendő állapot szám ukra.

Végül term észetesen vannak  nagyon egyenletes eloszlású kategóriák is, 
melyéket vizsgálati csoportjaink m egközelítően azonos gyakorisággal emle
getnek, például a  boldogságot: (9—5%), az egészséget (9—6%), a békét (6— 
5%), az u tazást (4—2%) vagy a  sporto t (2—1%).

Ezek a  globális eltérések term észetesen tovább differenciálódnak, ha ne
m enként is bon tjuk  adata inkat. A könnyebb olvashatóság érdekében eltekin
tünk a  17x27-es oellaszámú, három dim enziós táblázat közlésétől, s csupán a
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„Három kívánság”
(A kívánságok százalékos megoszlása a  válaszok százalékában)

Szakkö- Szak- Szak- Segéd-
Girnna- zépis- murik ás- m unká- és beta-
zisták к óllá sok tanulók sok n íto tt 

műnk ás dk
% % % % %

1. Tanulás 19 21 16 3 5
2. Család 12 13 10 23 19
3. Jó  állás 9 9 9 5 1
4. Boldogság 8 9 '7 5 7
5. Egészség 8 9 6 6 6
6. Pénz, jólét 6 6 10 13 11
7. Béke, nyugalom 6 6 5 6 5
8. Sikerélmény 5 1 1 1 0
9. Utazás 4 3 3 3 2

10. Irraaionális válasz 4 2 3 3 3
11. Tartalm as élet 4 2 1 1 1
12. Lakás (nyaraló) 2 5 8 13 18
13. Felnőtt legyen 2 1 1 1 1
14. Szeretet, szerelem 2 1 0 1 1
15. Autó, 1 1 4 4 9
16. Sport 1 1 2 2 1
17. Lemezjátszó, lemez 1 1 2 0 1
18. Természeti jelenségek 1 0 0 0 1
19. Barát, barátság 0 2 0 0 1
20. Bicikli, motor 0 1 3 1 2
21. Murika általában 0 0 1 3 3
22. Szabadság 0 0 0 1 0
23. Egyéb 5 6 8 5 2

Összesen : 100 100 100 100 100

fiúk és lányok válaszainak százalékos megoszláslát vetjük itt  papírra, s né
hány m ondatban utalunk az adatok  belső elrendeződésére. A fiúk minden 
vizsgálati csoportban gyakrabban említik a  pénzt, a  lakást, a nyaralót, az 
autót, a biciklit, a  m otort és a sportot, a sikerélm ény óhajtása viszont a gim 
nazista fiúk fantáziáját foglalkoztatja élénkebben, m int a lányokét.

A szebbik nem általános vezéreszméjének tűnik  itt is a  család és a 
boldogság, s kissé halványabban a  felnőtté válás vágya. A tanulás és utazás 
m int vágykép kizárólag a középiskolás lányokra jellemző.

A fentiek nyom án ismét nyilvánvaló, hogy aligha beszélhetünk általá
ban a  15—18 éves lányokról vagy fiúkról, gim nazistákról vagy szakmunkás- 
tanulókról. A kis elemszámok ellenére is érdemes az alcsoportokon belülá 
nem enkénti bontásokat is időről időre elvégezni.
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A „Három kívánság” összesített válaszai
(A m egkérdezettek százalékában)

Fiúk
%

Lányok
%

1. Tanulás 43 54
2. Csallád 38 45
3. Pénz, jólét 30 20
4. Jó állás 27 24
5. Lakás (nyaraló) 25 15
6. Egészség 21 20
7. Béke, nyugalom 21 18
8. Boldogság 20 28
9. Autó 14 4

10. Irracionális válasz 11 7
11. Bicikli, m otor 9 0,2
12. Tartalm as élet 9 8
13. Sikerélm ény 8 5
14. Sport, sporteszközök 7 2
15. Utazás 7 12
16. Szeretet, szerelem 6 4
17. Lemezjátszó, lemez 6 1
18. M unka általában 4 3
19. Felnőtt legyen 4 4
20. Szabadság 2 1
21. Barát, barátság 2 3
22. Olvasás 1 0,5
23. Természeti jelenségek (állat, tavasz . 1 1
24. Műsor a  tv -ben 1 0,2
25. Igazság 0,5 0
26. Játék 0 0,2

A három  nagy óhaj, kívánság reciprokalként a  negatív m otívum okra, a 
taszító, gyűlöletes valóságmozzana'tdkra is rákérdeztünk, s a iisita első felét 
mellékeljük.

Iskolatípusonként nem  találtunk  lényeges eltéréseket, nem enként is alig 
(a lányokat a  képm utatás, a fiúkat pedig az erőszak, az  elnyomás, a verés, 
veszekedés irritá lja  jobban). Mégse légy intsünk a  fenti adatsorra! Emlékez
zünk csak, m ilyen kevéssé voltak fontosak a  szeretet, a  barátság, az igaz
ság, a  szabadság a korábbi felsorolásban! S most íme, a  gyűlölet legfonto
sabb tárgyai éppen a  személyközi kapcsolatok szintjén bukkannak fel: kép
mutatás, irigység, veszekedés, erőszak, igazságtalanság, bűnözés. Ügy véljük, 
a két táb lázat adata i kölcsönösen erősítik, kiegészítik egymást. Ha az igaz
ság, a szeretet, a  szabadság, a  barátság  fényesebb csillagként lehetne ott a 
fiatalök érték tudatában , akkor ta lán  a  gyűlölet tárgyai között több objektív 
(háború, étel, ital, betegség, halál, rossz környezet) s kevesebb szubjektív 
elemet találhatnánk.
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„Mit gyűlöl?”
(A válaszok megoszlása, a  m egkérdezették százalékában)

Fiúk Lányok
% %

1. Képmutaltás 44 55
2. Irigység 27 22
3. Háború 22 19
4. Verés, veszekedés 23 17
5. Erőszak, elnyomás 19 9
6. Iskolai dolgok 14 9
7. Igazságtalanság 10 11
8. Részegség 8 9
9. Étel, ital 7 5

10. Bűnözés 5 4
11. Kudarc 2 6
12—13. Emberek (csövesék, cigányok) 6 1
12—13. Természeti jelenségek 6 5
14. Rossz környezet 3 2
15. Betegség 3 4

„EGY NAPOM TÍZ ÉV MÜLVA . .  .**

Mi az, am i a felnőttek vélekedés- és m agatartásnorm áiból, eélképzeteiből, 
értékvilágából leginkább jelen van  mozgatórugóként, ösztönzőként, konkrét 
vágyképzetként a  15— 18 évesek életterveiben?

A dataink számszerű közlése előtt hadd idézzünk jellemzőnek íté lt mon
datokat, kötetlen szövegeket, melyeket az „Egy napon tíz  év m ú lv a .. 
kérdésre kaptunk válaszként.

Szakm unkástanuló fiú, I. osztályos (64. Ip. Szk. I. Kiskőrös, vízvezeték- 
szerelő), Bocsa: „Egész nap  dolgozom, elmegyek a gyerekekért az óvodába; 
este nézem a  tv -t családommal együtt, és tervezgetjük a  m ásnapi elintézen- 
dőket.”

Szákm unkástanuló fiú, I. osztályos (villamossági), Orosháza: „Felkelek 
— dolgozom — hazajövök — szórakozom (mozi, tv, tánc stb.) — lefekszem 
aludni.”

Szakm unkástanuló lány, I. osztályos (Cipőfelsőrész-készítő, Bonyhádi Ip. 
Szk. I.), A pathan t: „Rosszabbnak, m in t most, m ert m ost még te le  vannak a 
boltok, és akkor m ajd  rosszabbnak képzelem el.”

Szakm unkástanuló fiú, I. osztályos (vízvezeték-szerelő, 2. Ip. Szk. I.), 
Budapest IX.: „Reggel dolgozni megyek. D élután elmegyék a Fradi-m eccsre, 
ahol term észetesen nyer a  csapat. Este főzök vacsorát, m ajd tv -t nézek.”

Szakm unkástanuló fiú, I. osztályos (506. Ip. SZk. I., kőfaragó), Szeder
kény: „Reggel fölkelek, megmosakszom, fölöltözöm, megreggelizek és elkö
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szönök a családomtól. És elindulok a  m unkába. Munkavégzés után hazam e
gyek, megebédelek, és elvégzem az otthoni teendőt, munkát. Néha elm en
nék szóraíkozni, moziba, és am ikor elvégeztem az otthoni m unkát, m egva
csorázok és lefékezünk. És ez így folytatódik napról napra, évről évre.”

Szakm unkástanuló  fiú, II. osztályos (esztergályos, 109. Ip. SZk. I., Deb
recen), H ajdúhadház: „Elmegyek a m unkahelyem re, ledolgozom a nyolc órát, 
m ajd otthon fo lytatom  a  tennivalóim at, kerti m unkát.”

Szakm unkástanuló fiú, II. osztályos (élelmiszeripari eladó) Budapest, 
XIII.: „10 év m úlva önálló keresetű  leszek. Talán családom és saját lakásom 
(lakásunk) lesz, ahol nyugodtan, békében élhetem az életem (a családommal 
együtt).”

Szakm unkástanuló fiú, II. osztályos (szobafestő, 612. Ip. Szk. I.), Oros
háza: „K orán kelek, és a két gyereket bölcsődébe vagy óvodába viszem. 
Dolgozom — festek — egészen du. 4 óráig. G yerekekért megyek, az tán  haza. 
Feleségem otthon vacsorával vár egy tiszta bérház (lakótelepi) lakásban. 
Tv. Lefekvés.”

Szakm unkástanuló fiú, III. osztályos (esztergályos, Zalka M áté Ip. Szk.
I.), Mezőhegyes: „Felkelés u tán /(m in él később) m unka. Hazajövetéi (autóval) 
a saját házba, féleség, 2 gyerek. Fürdés és aztán  szórakozás, tánc, diszkó, té 
vé. Lefekvés.”

Szakközépiskolás lány, I. osztályos (Hunfalvy J. Közgazd. I., esti gyors- 
és gépíró), Budapest, XV.: „A tengerparton  lebzselek, felszolgálnak, koktélt 
iszom. K örülöttem  nyüzsög az élet. Velem van jóképű barátom . Szórako
zunk, élvezzük az életet.”

SzakközíépiSkolás lány IV. osztályos (Kossuth L. Közgazd. Budapest), 
Tárnok: „Reggel korán  felkelek. M unka u tán  sietek haza építkezni. Este 
nézem a  tv -f vagy olvasok. Építkezés közben viccelődünk öcsivel és a töb
biekkel.”

Szakközépiskolás lány, IV. osztályos (Zalka M.), H ajdúhadház: „Reggeli
készítés, m unka, este vacsorákészítés, kb . egy fél óra foglalkozás a gyere
kekkel (kettő lesz), s m iután m indent rendbe tettem , lefekszem.”

Gim nazista fiú, I. osztályos (Katona J. Gimn.), Kecskemét: „Reggeli után 
elmegyek az állatkórházba dolgozni. M unka u tán  pihenek egy kicsit, aztán 
elmegyék szórakozni, táncolni. U tána alvás.”

G im nazista lány, I. osztályos (Táncsics M. Gimn.), Budapest, XI.: „Fér
jem  lesz és pici gyerekem . Itthon  leszek (lakásunkban) gyesen. Ugyanolyan 
lesz a napom, m in t ma egy gyesen lévő m am ának.”

Gim nazista fiú, I. osztályos (Katona J. Gimn.) Kecskemét: „Felkelek 
abban a  szobában, ahol a  gyerm ekkorom  is töltöttem . Bemegyek a kecske
méti Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályára. M int kezdő orvos, a  köny- 
nyebb betegeket megvizsgálom, s gyógyszeréket adók nékik. Délután segéd
kezem egy m űtétnél, ezután visszatérek a  rendelőbe. Munkaidő u tán  futball- 
edzésre m egyek. U tána pihenek otthon, újságot olvasok, tv -t nézek, és 
érdeklődési körömhöz tartozó könyveket olvasok.”

Gim nazista lány, I. osztályos (Vasvári Pál Gimn., Székesfehérvár), Ta- 
bajd: „M ár végzett gyerm ekorvos vagyok. Egy jól felszerelt kórház, ahol 
dolgozom. Gyógyítom a gyerékéket, megvigasztalom, ha sírnak, hogy nincs 
ott a  m am ájük. Szeretném, ha lenne két gyerekem, lehetőleg ikrek, s őket 
nagyon jól nevelni. Nyugodt családi légkörben élni. A férjem  is orvos lesz,
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és együtt fogunk dolgozni. Lesz iszép kertes lakásunk, autónk, sokat szeretnék 
utazni, külföldre m enni. Fontos lenne, hogy a  gyerekeim nek jó gyerm ekkora 
legyen, s ehhez m indent biztosítani fogunk a  férjem m el.”

Gimnazista lány, II. osztályos (Csokonai Gimn.), Debrecen: „Dolgozni 
fogok. Este hazamegyek a családdal együtt. Vacsorát főzök. Együtt van a 
család.”

Gimnazista lány, II. osztályos (Berzsenyi Gy. Gimn., Kisvárda), Tdsza- 
bezdéd: „Azt hiszem, m ár akkor dolgozó em ber leszek. Lesz családom. Azt 
hiszem, 2 gyerekem lesz. Szeretném, ha boldogok lehetnénk. Szeretném, ha 
m ár 10 év múlva saját lakásunk lenne. Szeretném, ha a  családommal jól 
kijönnék. A m unkahelyem en megállnám a  helyem. Nagyon szeretném, ha 
10 év  m úlva m ár kórházban dolgoznék. Mindig az  volt a kívánságom, hogy 
ápolónő legyek. Remélem, be fog teljesülni. A gyerekeimmel is szeretném 
m egértetni magam.”

Gimnazista fiú, II. osztályos (Piarista Gimn., Budapest), Budapest, XIII.: 
„Jó lenne, ha üzletkötő lehetnék. Nem lennék még nős. Párizsban dolgoznék. 
Reggel felkelnék, elvégezném a m unkám, délután  tekeregnék Párizs utcáin, 
múzeumaiban. Ha lenne egy ismerősöm (fiú vagy lány), elmennék vele este 
m ulatni.”

Gim nazista lány, II. osztályos (Verseghy Ferenc Gimn.), Szolnok: „Va
lószínűleg újságíró leszék, megyék riporto t készíteni. Lesz férjem  és egy 
gyerekem, m indketten sportolni fognak. írok regényt is, egy művem kiadá
sával foglalkozom akkoriban . Sokat olvasok, sportolok, együtt lenni a család
dal: kirándulás, uszoda. Jó lenne, ha a  felnőtték is kapnának annyi szünetet, 
m int az iskolások.”

Gim nazista lány, II. osztályos (Szilágyi E. Gimn.), Budapest, XII.: „A 
családomtól semmiképp nem  szeretnék elszakadni. A testvérem m el egy ház
ban vagy legalábbis egymás közelében szeretnék élni. Akkor m ár szeretnék 
egy gyerm eket ápolni, gondozni és betervezni a következőt. Mint Műszaki 
Egyetemet vagy Képzőművészeti Főiskolát végzett, 10 évvel ’bölcsebb’ em
ber szeretnék lenni. Sokat szeretnék teniszezni és a  széles baráti körben szó
rakozni, kirándulni stb. Nem szeretnék anyagi gondokat, betegséget, problé
mát. Annál inkább ’fiatalosan’ eltöltött napokat, boldogságot, békét.”

Gimnazist lány, IV. osztályos (Bethlen G ábor Gimn., Hódmezővásár
hely), Székkutas: „K orán kelek, a szokásos reggeli ’m űveletek’ u tán  egy csé
sze kávé, azután rohanok a m unkahelyemre, m ert pontosnak kell lennem, hi
szen szám ítanak a  m unkám ra. Ma nem kell a  laboratórium ban csücsülnöm, 
hanem indulunk a busszal az erdőbe, a Bakonyba. Ma m adarakat fogunk 
gyűrűzni, életm ódjukat figyeljük, és m ár előre készülök a délutáni 4 órára, 
am ikor találkozom a vőlegényemmel. (Vajon milyen virágot kapók ma tőle?) 
Aztán moziba megyünk, m int ahogy m inden kedden. De ezek a keddék 
csodálatosak. Valami kedveset mindig ad, és egyre jobban m egism erjük egy
mást. Mozi után elbúcsúzunk, otthon rövid vacsora, fogmosás, és írom a 
könyvem. Ezek a ’könyvírási óráim ’ a legszebbek talán az egész napomból. 
10 órakor m ár le kell feküdnöm, m ert reggel korán kelek, és m inden megy 
tovább. (Talán két hónap m úlva m egtartjuk az esküvőt. Holnap Anyáéknak 
levelet kell írnom. Megveszem azt a Szabó Magda-könyvet!) Remélem, ilye
nek lesznek 10 év m úlva a napjaim . Kicsit szürkék, hétköznapiak, de mégis 
újak és szépek.”
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Gimnazista lány, IV. osztályos (Veres Pálné GLmn.), Alsónémedi: „Tíz 
év m úlva D él-A m erikában leszék m int k iküldött tudósító. A négy szép gyer
mekemből m ár k e ttő  meglesz. Reggel az uram  és én velük foglalkozunk, az
tán  m együnk a  dolgunk után. Ha éppen nincs riportalanyom , akikor az ot
tani indián k u ltú rák a t fogom tanulm ányozni. Ebédnél nem leszűrik együtt, 
délután kötök, horgolok vagy varrak. Este együtt vacsorázunk, beszélgetünk, 
meg ledkefölmondások következnek. Aztán olvasás meg ilyesmi. Végül a l 
vás.”

Gimnazista fiú, IV. osztályos (Sátoraljaújhely): „Szabad szombat vagy 
péntek, a családot fölpakolom egy koosira és kim együnk horgászni, utána 
hazajövünk és moziba m együnk.”

Gim nazista lány, IV. osztályos (K affka M. Gimn.), Budapest, XI.: „Reg
gel felkelek, m egyek dolgozni, dolgozom, míg van munkám, aztán este  ha
zamegyek.”

Bizonyos tendenciák  (a m unka egyes csoportoknál) inkább a pénzszerzés 
eszköze, s mások szám ára pedig irikfább hivatásszerűen, örömmel végezhető 
tevékenység, a tv  és a szórakozás központi szerepe, két gyerek, a színes, fan
táziadús válaszok csekély száma stb. ta lán  m ár így is érzékelhetők.

Pontosabbá válik viszont az összkép, ha  a  válaszok tartalom elemzésé
nek, az egyes elem ek előfordulási arányainak  százalékos megoszlását cso
portonkénti bontásban is áttekintjük.

A tartalom elem zésnél pénzkereső m unkának  m inősítettük a  választ, ha 
csupán „bemegyek dolgozni”, „lehúzom a nyolc ó rá t”, „elvégzem, am it rám  
bíznak” jellegű m egfogalm azást kap tunk , de h ivatástudatra  gyanakodtunk, 
am ikor a  konkrét m unkát megnevezték, szépségét, fontosságát bizonygatták, 
s külön kategóriát alkalm aztunk az érdekes, újszerű, alkotói m ozzanatokat is 
tartalm azó válaszok m egfogalmazására.

A „V erkli” cím két — a  válaszadók ötödé, hatoda használta — egyszerű
sítésként alkalm aztuk. A refrénszerűen visszatérő „felkelek, reggelizem, dol
gozni megyek, bevásárlás, vacsora, otthon ágyból nézzük a tév é t” típusú re
akciókat k íván tuk  globálisam így rögzíteni.

A m ár dolgozók (szak- és segédmunkások) k is létszámú csoportjaiban 
általában kevésbé volt érdékes a jövőkép — rövidebb válaszokat ad tak  —, 
hiszen ők m ár benne is vannak az igazi életben, a  jövőben, tudniillik, m ár 
dolgoznak.

Az áttekinthetőség érdekében itt sem  közöljük a teljes táblázatot, hiszen 
az 1% körüli vagy még kisebb válaszgyakoriságú kategóriák sora (m ásokért 
végzett karita tív  tevékenység, barkácsolás, popkoncert, rádiózás, művelődés, 
telek, nyaraló, utazás, karrier, gyes, te ljes rem énytelenség stb.) az összképen 
m ár nem m ódosítana lényegesen.

A tartalom elem zés nyomán előállított gyakorisági táblázatban — a ne
mek közötti csaknem  elhagyható különbségek m ellett (a háztartást, a családi 
boldogságot a lányok, a  sportolást, az  au tó t a  fiúk emlegették többször) — 
a ház körüli m unka, a tv  és az „elm ondjuk egymásnak, mi tö rtén t m a” jel
legű beszélgetések csaknem  m inden csoportban egyenletesen (50% körüli em
lítéssel) fordulnak elő. A pénzkereső m unkát a  m'ár dolgozó segédmunkások 
a leginkább, s a gim nazisták a  legkevésbé ta r t já k  fontos elemnek terveikben 
A hivatás emlegetése, a  foglalkozás a gyerekkel, a  sport, az emberi kapcso-
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„Egy napom tíz év múlva . .
(A válaszok megoszlása a m egkérdezettek százalékában)
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1. Háztartás, otthoni 
m unka, ház 'körüli
m unka 51 47 57 53 49 53

2. Tv 46 40 51 48 43 42
3. „Mi tö r té n t” —

beszélgetés 45 45 46 45 56 39
4. Hivatás 43 56 47 39 34 29
5. Pénzkereső

m unka 40 28 42 43 44 58
6. Szórakozás,

mozi, tánc 29 28 37 28 21 24
7. Játék  és,;vagy

tanu lás a  gyerekkel 26 31 29 25 30 15
8. „V erkli” (reggeli, 

m unka, vásárlás,
vacsora, tv) 22 25 21 20 26 25

9. Olvasás (könyv,
folyóirat) 18 28 27 12 10 3

10. Sport, kirándulás,
séta, kocogás 16 22 15 14 16 8

11. Lakás-, házépítés,
szép lakás 14 14 13 14 10 14

12. Barátok, beszélgetés,
emberi kapcsolatok 12 14 15 11 9 8

13. Családi béke,
boldogság, harm ónia 9 10 7 9 7 7

14. Autó, m otor 8 6 5 9 5 7
15. Színház 7 12 9 3 5 5
16. Zenélés,

zenehallgatás 6 11 9 4 1 2
17. Pihenés 6 6 6 6 5 5
18. Egyedül él 4 7 3 4 1 3
19—20. Városban él 3 4 4 4 1 2
19—20. K itérő válasz 3 1 2 4 7 2
21. Érdekes munka 3 7 3 1 2 0
22. Továbbtanulás 2 4 5 1 0 0

* (fő válasz) 4,6 4,9 5,0 4,4 4,3 4,0
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latok ápolása és term észetesen a  ku lturális tevékenységek (olvasás, színház, 
zene) százalékos megoszlásai félreérthetetlen  tendenciát jeleznek: a  középis
kolások itt is teljesítm ényorientáltabbnak, igényesebbnek m utatkoznak. (Ér
dekes módon éppen az  olvasás m entén ta lá ltu k  a  legnagyobb, csaknem tíz
szeres különbséget.)

Egyébként tanulságos összevetni a h ivatás és a  pénzkereső m unka egy
mással ellentétesen mozgó adatsorait lépésenként. Grafikus ábrázolással 
egymást középtájon csaknem derékszögben metsző egyeneseket kaphatnánk.

Az összkép kifejezőbbé válik, ha egy Összevont kategóriában (m űvelődés= 
ol vas ás+ szí nh áz+ zen e +  mű vei ődés álta lában+ tovább tanu lás) vesszük szem
ügyre a rokonítható  válaszok együttes előfordulását: a  gimnazisták 60, a 
szakközépiskolások 52, a  szakm unkástanulók 21 és a  segédmunkások csupán 
11 százaléka em líte tte  a  felsorolt m otívum ok valam elyikét.

ÉRTÉKREND

Az előzőekben motivációs bázisról, óhajto tt és taszító valóságmozzana
tokról, célokról, éléttervekről esett szó. Nyilvánvalóan egy tém át variálva, a 
megközélítésmódot változtatjuk, s valójában ugyanazt a  kérdést feszegetjük: 
melyek a legfontosabb mozgatórugók, é rtékek  a  15—18 éves fiatalok Visel
kedésében, m agatartásában?

Nem törekszünk az érték m eglehetősen v ita to tt fogalmának szabatos 
definíciójára (Hankiss E.—Manchin R.—Füstüs L.—Szakolczai A., 1982.; Ru
das J., 1984.; A ndorka R., 1986), s a rokonfogalm ák (szükséglet, életminőség, 
elégedettség, életcélok, attitűd) sorát is csupán érin tjük . A legegyszerűbb 
m eghatározásban az értékék az életcélok és a  m agatartásm inták szinonimái 
lennének.

Oskamp vélem énye szerint (Oskamp, 1977. 13. p.) „Az érték fontos élet
cél vagy viselkedési standard  egy személy szám ára , . Milton Rökeach ár
nyaltabb m eghatározása tűn ik  szám unkra is elfogadhatóbbnak: „Az érték 
tartós meggyőződés (beleif), m elyben egy specifikus viselkedésmódot vagy 
létezési célállapotot részesít előnyben a személy vagy a tá rsad alo m . . . ”.

„Az értékrendszer a meggyőződéseknek a preferá lt viselkedésm ódokat vagy 
létezési célállapotokat érintő tartós szerveződése egy viszonylagos fontossá
gú kontinuum  m entén.” (Rökeach, M„ 1973. 5. p.)

Amint Rökeach alapvető m unkájában  kifejti: á  vélekedések rendszere 
(beleif system) a  tágabb rendszer, m elynek külső b u rk á t az attitűdök  alko t
ják, ezután következnek az eszközértékek (pl. engedelmesség, fegyelm ezett
ség, hatékonyság, tisztaság, udvariasság stb.), m ajd a célértékek (pl. anyagi 
jólét, béke, boldogság, belső harm ónia, szerelem, szabadság stb.), végül leg- 
belül az én-(self)koncepciók, az önm agunkról a lko to tt elképzelés szervezi vi
szonylagos rendezettségűvé a fentieket. (Rökeach, M., 1973. 215—216. p.)

Az értékek, illetve azok sorrendjei társadalm anként és korszakonként 
természetesen változóak, beépítésük, elsajátításuk a  szocializációs folyam at 
részeként — jórészt ön tudatlan  módon .— zajlik.

Az értékek rendje elsősorban a  viselkedés szabályozásában érhető tetten, 
de nyilvánvaló szerepet játszik a  racionalizáló, énvédő mechanizmusok m ű
ködtetésében, s tágabb értelem ben az életfilozófiák kialakításában is.
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Az Egyesült Á llam okban és néhány nyugat-európai országban az 1960- 
as évek óta érzékelik az úgynevezett posztm aterialista, posztm odem  értékek 
előretörését: az anyagi javak, a siker, a  k a rrie r helyett az em beri kapcsola
tok, a ku lturális értékek, a  függetlenség, a  szabadság tű n ik  egyre fontosabb
nak.

H azánkban az utóbbi évtizedben több értékvizsgálatra kerü lt sor. A 
Társadalom tudományi Intézet 1981—82. évi, 15 000 felnőtt válaszait rögzítő 
adatfelvétele szerint (10 „dolog” fontosságát osztályozhatták a  m egkérdezet
tek) az értékek sorrendje a következőképpen a láku lt:

É r t é k

A m egjelölt értéket 
közepesnél fontosabb

nak rangsorolók 
aránya százalékban

1. CSALÁD (Az ember életében 
a család a legfontosabb.) 79

2. NYUGALOM (A békés, rendezett, 
nyugodt élet a  legfontosabb.) 74

3. MEGBECSÜLÉS (Másoknak jó véleményük legyen 
róla, becsületes, tisztességes em bernek 
ta rtsák  !) 51

4. ANYAGI ELŐREJUTÁS, SZERZÉS 
(Törekszem arra, hogy én is 
megszerezzem mindazt, ami elérhető.) 39

5. HIT (Fontos, hogy az em ber higgyen
valam iben, legyen olyan eszme, hit, amelynek 
szolgálatát a legfontosabbnak tartja.) 38

6. SZABADSÁG, KÖTETLENSÉG (Fontos, 
hogy sa já t elképzeléseim szerint, minél 
kevesebb kötöttséggel élhessek.) 33

7. HEDONIZMUS (Az em ber életében az a 
legfontosabb, hogy jól érezze m agát; minden 
perc szépségét élvezni kell.) 32

8. SIKER (Fontos, hogy az em ber sikeres
legyen, előbbre jusson, elism ert ember legyen.) 30

9. FATALIZMUS (Nem hiszek a nagy 
elvekben, nem tőlem függ, mi történik.) 22

10. MUNKA (Szeretek dolgozni; hajlandó
lennék alacsonyabb fizetésért is olyan m unkát 
végezni, amelyet fontosnak ta rtok  
és szeretek.) 16

Természetesen a  kor (a fiatalok a szerzést, a sikert, a szabadságot — 
az idősek a munkát, a  megbecsülést, a családot ta rtják  fontosabbnak), a 
nem (a férfiak a szerzést, a sikert — a nők a családot és a  nyugalm at érté
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kelik  m agasabbra), az iskolai végzettség m entén („fent” az érdekes munlka és 
a siker, „lent” pedig a  szerzés és a megbecsülés választása a  gyakoribb) ér
zékelhető különbségek vannak az  értékválasztásokban. A család, minden 
válságtünet ellenére a legfontosabb éntéknék tűnik, s a  biztonságos élet
körülm ények is megelőzik az  anyagi előrejutást és a  sikert. A „m unka” 
utolsó helye sokféle következtetés levonására adha t alkalm at. (Andorka R., 
1986.)

Hankiss E. és m unkatársai tö b b  értékvizsgálatot végezve az 1980-as évek 
elején, négy é rték típ u st ta r to tták  m egkülönböztethetőnek (hagyományos ke
resztyén — p u ritán  felhalmozó — fogyasztói hedonista — 19. századi és kora 
20. századi m unkásm ozgalm i értékrendek), s k im uta tták  az értékrendünk 
felem ás változását. Hangsúlyozzák, hogy bizonyos vonatkozásokban túlsza
lad t az értékek m odernizációja (kiszakadás a közösségekből), m ás vonatko
zásban viszont erőteljes lem aradás érzékelhető, hiszen a hatékony munka, az 
önállóság, az ú jítási készség alacsonyra értékelése nem  szolgálja eléggé gaz
dasági céljainkat, a  term elés in tenzív  növelését, s a posztm odern értékek 
(bölcsesség, szeretet, m egbocsátás stb.) ugyancsak há tté rbe  szorulnak.

Egyébként az Egyesült Á llam okban és hazánkban végzett összehasonlító 
vizsgálat nyom án két értékrendszer közötti legnagyobb eltérés a magyar 
társadalom  előrehaladottabb szekularizációjában (az üdvözülést nálunk az 
utolsó helyre rangsorolják), ille tve a racionalitás hazai „felértékelődésében”, 
valam int a  hatékony cselekvés, a szabadság és az 'előítéletmentesség lebe
csülésében összegezhető leginkább.

Van-e a  fiatalok bizonyos köreinek, korosztályainak sajátos, a felnőtt 
m agyar társadalom étól elütő, jól m egkülönböztethető értékrendje? Ez volt 
kérdésünk, am ikor a  Hankiss E. által ism ételten alkalm azott, Rokeach-féle, 
kétszer 18 db k árty án  fe ltü n te te tt cél- és eszközértékek rangsorolását kértük 
i n te r j úala nyal nk t ól.

A kártyák rendezése nyom án csoportátlagökat szám oltunk, ezekből rang
sorokat szerkesztettünk, m ajd a  korrelációs és rangkorrelációs együtthatók 
értékeit szám ítottuk ki. Eredm ényeink bem utatása előtt szólnunk kell bizo
nyos kontrollcsoportok adata iró l is. Eredeti vizsgálati stratégiánk szerint az 
országos reprezentatív , „átlagos” m in tá t 1—1 felekezeti gim názium ba járó 
osztály válaszaival is össze ak a rtu k  vetni. (50—50 negyedikes a Pannonhalmi 
Bencés Gimnáziumból és a D ebreceni Reform átus Gimnáziumból.)

A datainkat az alábbi táblázatok tartalm azzák.

A csoportok: 1. gim nazisták
2. szakközépiskolások
3. szakm unkástanulók
4. szakm unkások
5. segéd- és be tan íto tt m unkások
6. pannonhalm iak
7. debreceniek
8. országos fe lnő tt m inta
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A célérték rangsor-átlagai csoportonként

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Béke 3,15 2,55 2,57 3,56 3,44 6,91 6,28 2,54
2. Szabadság 6,42 5,55 4,73 6,04 5,57 10,86 8,52 5,90
3. A haza biztonsága 6,81 6,46 6,30 6,41 6,32 7,66 5,26 4,09
4. Családi biztonság 6,26 6,38 6,10 6,51 7,78 6,68 9,54 8,45
5. Igazi barátság 8,23 7,26 7,55 7,54 7,62 9,80 10,52 9,53
6. Boldogság 8,10 8,09 8,32 7,96 7,59 7,08 7,80 6,26
7. Egyenlőség 7,66 8,25 9,23 9,36 8,00 5,22 6,98 9,39
8. Igazi szerelem 8,42 9,13 10,25 8,86 9,20 5,08 5,24 10,28
9. Belső harm ónia 9,70 9,09 8,73 8,90 10,44 14,26 13,34 8,40

10. Em beri önérzet 9,89 9,99 9,94 9,20 10,18 11,40 9,74 7,45
11. Társadalm i

megbecsülés 8,95 9,32 11,01 10,59 11,93 9,40 7,36 8,42
12. A m unka öröme 9,41 9,87 10,71 9,59 10,96 11,22 11,76 9,32
13. Változatos élet 10,37 10,49 10,72 10,18 10,79 11,73 11,12 12,76
14. Bölcsesség 12,52 12,21 11,19 10,64,' 9,05 15,22 14,38 12,75
15. Kellemes élet 11,46 12,08 12,37 14,06 12,52 9,15 9,44 13,99
16. A szépség világa 13,73 12,97 10,95 10,72 8,98 15,77 15,10 7,59
17. Anyagi jólét 13,39 14,09 13,-61 13,82 12,96 11,04 13,06 14,91
18. Üdvözülés 16,44 16,71 15,80 16,93 14,71 2,22 5,58 17,70

A célértékek csoportonkénti rangsora

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Béke 1 1 1 1 1 5 4 1
2. Szabadság 2 3 3 4 6 4 10 9
3. A haza biztonsága 3 2 2 2 2 11 8 3
4. Családi biztonság 4 4 4 3 3 7 2 2
5. Igazi barátság 5 7 8 10 7 3 5 11
6. Boldogság 6 6 6 6 4 6 7 4
7. Egyenlőség 7 5 5 5 5 10 12 12
8. Igazi szerelem 8 9 10 7 10 2 1 13
9. Belső harm ónia 9 10 14 13 15 9 6 8

10. Emberi önérzet
11. Társadalm i

10 11 11 11 14 13 14 10

megbecsülés 11 8 7 8 12 16 16 7
12. A m unka öröme 12 12 9 9 11 14 11 5
13. Változatos élet 13 13 12 12 13 15 13 15
14. Bölcsesség 14 14 16 17 16 8 9 16
15. Kellemes élet 15 15 15 14 9 17 17 14
16. A szépség világa 16 17 17 16 17 12 15 17
17. Anyagi jólét 17 16 13 15 8 18 18 6
18. Üdvözülés 18 18 18 18 18 1 3 18
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A rangsor eleje (béke, a  haza és a család biztonsága) és vége (üdvözülés, 
a  szépség világa, bölcsesség) nagyon jól illeszkedik a  korábban m ár bem u
tato tt országos adatokhoz. Az egyezések m értékét korrelációs együtthatók 
sorozatának kiszám ításával is ellenőriztük.

A célértékek korrelációs mátrixa az átlagértékek alapján

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gimnazisták 1,00 0,98 0,92 0,91 0,82 0,22 0,43 0,81
S zaikk ö zép i s'k olások 0,98 1,00 0,96 0,95 0,87 0,14 0,36 0,85
Szakm unkástanulók 0,92 0,96 1,00 0,96 0,93 0,03 0,24 0,87
Szakmunka sok 0,91 0,95 0,96 1,00 0,92 --0,02 0,20 0,89
Segéd- és betan íto tt 
munkások 0,82 0,87 0,93 0,92 1,00 0,02 0,22 0,84
Pa nn onh almi a!k 0,22 0,14 0,03 —0,02 0,02 1,00 0,88 --0 ,07
Debreceniek 0,43 0,36 0,24 0,20 0,22 0,88 1,00 0,22

A célértékek rangkorrelációs együtthatóinak mátrixa

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gimnazisták 1,00 0,97 0,90 0,91 0,78 0,45 0,50 0,64
S zakk ö zép i s'kol ások 0,97 1,00 0,95 0,95 0,82 0.34 0,41 0,70
Szakm unkástanulók 0,90 0,95 1,00 0,97 0,88 0,20 0,27 0,76
Szakmunkások 0,91 0,95 0,97 1,00 0,85 0,24 0,35 0,73
Segéd- és betan íto tt 
munkások 0,78 0,82 0,88 0,85 1,00 0,13 0,23 0,74
Pannonhalm iak 0,45 0,34 0,20 0,24 0.13 1,00 0,87 —0,05
Debreceniek 0,50 0,41 0,27 0,35 0,23 0,87 1,00 0,17

99%-os valószínűségi szinten az együttható 0,59-től szignifikáns együtt- 
járást jelez. M int látható , igen erős korrelációkat találtunk  (0,98-tól 0,64-ig) 
a m inta különböző csoportjai között, illetve a  Hankiss E. és m unkatársai ál
tal m ért adatok és sa já tja ink  viszonylatában is. Radikális eltéréseket kizáró
lag a katolikus és a reform átus gim názium okba járók  értékrendje m utat, s 
ezt a különbséget a korrelációs együtthatók is egyértelm űen jelzik.

Vagyis egy nemzetközi vizsgálatban is k ipróbált eszköz segítségével meg
bízható különbséget csak az egyházi iskolába járók  és az országos „átlagos” 
csoportok között tu d tunk  kim utatni, miközben a  korrelációs együtthatók a 
felekezetek közötti ilyen irányú teljes egyetértést bizonyítják.

A vallásos csoport az üdvözülés mellett a megbocsátást, a szeretetek a 
barátságot, a  szerelmet, a belső harm óniát, a  bölcsességet és az előítélet
mentességet ta rtja  sokkal fontosabbnak, m in t az országos m inta bármely 
csoportja, ahol viszont a  társadalm i megbecsülés, az anyagi jólét, a kellemes 
élet, a haza biztonsága, a  tisztaság, ápoltság és a  szorgalom volt sokkalta 
m agasabbra sorolva, m int a felekezeti iskolába járóknál.
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A további adatsorok (az eszközértékek átlagai, rangsorai és korrelációs 
együtthatói) csupán a fentiek további részletes bizonyítékaként szolgálnak.

Eszközértekek rangsor-átlagai csoportonként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Értelmes, 
intelligens 5,49 6,02 6,40 7,86 7,67 6,86 6,28 7,89

2. Becsületes, őszinte 5,81 5,96 6,85 5,69 7,11 5,28 5,98 5,87
3. Felelősségteljes 7,37 7,13 7,69 7,14 8,98 6,11 8,00 5,74
4. B átor, gerinces 7,68 8,22 9,19 8,51 9,84 7,04 8,50 6,53
5. Fegyelmezett 8,47 8,23 7,70 8,48 8,15 7,71 8,04 9,06
6. TisZta, ápolt 8,79 8,03 7,37 7,11 6,59 13,17 10,64 10,20
7. önálló ,

erős egyéniség 8,80 9,02 9,46 10,17 10,69 10,46 10,54 9,43
8. Racionális, ésszerű 8,96 9,28 10,06 9,67 10,98 10,48 11,56 11,63
9. Segítőkész 9,16 9,32 9,12 9,73 7,32 7,62 8,58 7,66

10. Előítélettől mentes 9,22 10,65 11,89 10,52 12,32 7,73 8,96 10,82
11. Gyöngéd, 

szeretetteljes 9,54 10,37 11,54 10,96 10,25 8,42 7,68 11,23
12. Udvarias, jól nevelt 10,45 9,85 8,54 8,67 8,00 11,86 10,32 11,23
13. A lkotó szellemű 10,54 11,13 11,36 11,78 11,76 10,31 10,50 11,43
14. Jó kedélyű, vidám 10,84 10,38 10,22 10,18 8,64 10,60 9,60 10,01
15 .Törekvő, 

szorgalmas 10,91 10,34 8,49 9,14 9,10 13,66 13,42 9,40
16. Engedelmes 12,57 11,19 9,80 10,82 8,83 12,88 10,28 11,48
17. Megbocsátó 12,61 13,09 12,15 12,07 9,23 6,77 8,72 11,83
18. Hatékony 12,89 12,56 13,57 12,34 12,42 13,82 13,56 12,03

Az eszközértékek korrelációs mátrixa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gim nazisták 1,00 0,94 0,73 0,80 0,38 0,63 0,68
Szakközépiskolásak 0,94 1,00 0,88 0,91 0,56 0,47 0,59
Szakm unkás
tanulók 0,73 0,88 1,00 0,91 0,79 0,25 0,43
Szakm unkásak 0,80 0,91 0,91 1,00 0,69 0,34 0,46
Segéd- és betaníto tt 
m unkásak 0,38 0,56 0,79 0,69 1,00 0,18 0,44
Pannonhalm iak 0,63 0,47 0,25 0,34 0,18 1,00 0,83
Debreceniek 0,68 0,59 0,43 0,46 0,44 0,88 1,00
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Az eszközértekek rangsorai csoportonként

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Értelmes,
intelligens 1 2 1 4 4 4 2 5

2. Becsületes,
őszinte 2 1 2 1 2 1 1 2

3. Felelősségteljes 3 3 4 3 9 2 4 1
4. Bátor, gerinces 4 5 9 6 12 5 6 3
5. Fegyelm ezett 5 6 5 5 6 7 5 6
6. Tiszta, 'ápolt 6 4 3 2 1 16 15 10
7. önálló,

erős egyéniség 7 7 10 11 14 11 14 8
8. Racionális,

ésszerű 8 8 12 9 15 12 16 17
9. Segítőkész 9 9 8 10 3 6 7 4

10. Előítélettől
m entes 10 14 16 13 17 8 9 1

11. Gyöngéd,
szeretettelj es 11 12 15 15 13 9 3 1

12. Udvarias,
jól nevelt 12 10 7 7 5 14 12 12

13. Alkotó
szellemű 13 15 14 16 16 10 13 14

14. Jó kedélyű,
vidám 14 13 13 12 7 13 10 9

15. Törekvő,
szorgalmas 15 11 6 8 10 17 17 7

16. Engedelmes 16 16 11 14 8 15 11 15
17. M egbocsátó 17 18 17 17 11 3 8 16
18. Hatékony 18 17 18 18 18 18 18 18

Az eszközértékek rangkorrelációs együtthatóinak mátrixa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gim nazisták 1,00 0,94 0,74 0,83 0,42 0,60 0,59
Szakközépiskolások
Szakm unkás-

0,94 1,00 0,87 0,93 0,56 0,44 0,45

tanulók 0,74 0,87 1,00 0,93 0,78 0,27 0,36
Szakm unkások 
Segéd- és b e tan íto tt

0,83 0,93 0,93 1,00 0,69 0,32 0,37

munkások 0,42 0,56 0,78 0,69 1,00 0,21 0,40
Pannonhalm iak 0,60 0,44 0,27 0,32 0,21 1,00 0,85
Debreceniek 0,59 0,45 0,36 0,37 0,40 0,85 1,00

32



A fentiekben j edzett feszültségeit oldandó további kontrollcsoportok ad a
tainak felvételét határoztuk el, mivel túlságosan kiélezettnek ta lá ltu k  az  „át- 
’agos 15—18 éves”, de még az „átlagos gim nazista” és a  felekezeti gim ná
ziumok végzős hallgatóinak értékrend jét is összehasonlítani. Egyrészt a  h a t
vani Városi K önyvtár által szervezett olvasótábor negyven résztvevője (14— 
18 éves fiúk és lányok, szakm unkástanulók és középiskolások vegyesen), m ás
részt a  budai József A ttila Gim názium  negyedik osztályos fiú tanu ló inak  50 
fős csoportja jelen tette  az újabb „ellenőrzési pontjainkat”.

A m ár korábbi adatok közül ismét jól látható  az országos fe lnő tt m inta 
és a  saját vizsgálatunkban szereplő gim nazisták válaszai közötti szoros m eg
egyezés, m ajd valamiféle közbülső helyet foglalnák el az átlagosnál jobb fő
városi gimnázium végzős hallgatói, míg az olvasótábori csoport rangsora szin
te m inden elemében a  felekezeti gim nazisták rangsorához igazodik.

A célértékek rangsor-átlagai csoportonként

Célértékek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Béke 2,5 ЗД 6,8 3,1 6,9 6,3
2. Szabadság 8,4 6,3 7,5 7,5 6,7 9,5
3. Haza biztonsága
4. Családi

5,9 6,4 9,7 7,4 10,9 8,5

biztonság 4,1 6,8 7,4 6,9 7,7 5,3
5. Igazi barátság 9,4 7,7 6,4 5,8 5,2 6,9
6. Boldogság 6,3 8Д 8,7 8,3 7,1 7,8
7. Egyenlőség 9,5 8,2 11,6 10,2 9,8 10,5
8. Igazi szerelem 10,3 8,4 5,6 6,5 5,1 5,2
9. Belső harm ónia 8,4 8,9 7,4 6,4 9,4 7,4

10. Emberi önérzet
11. Társadalm i

9,3 9,4 9,3 8,9 11,2 11,8

megbecsülés 8,4 9,7 12,3 13,1 14,3 13,3
12. A m unka öröme 7,5 9,9 9,4 10,0 11,4 9,7
13. Változatos élet 12,8 10,4 8,8 10,5 11,7 11,1
14. Bölcsesség 14,0 11,5 9,1 10,2 9,2 9,4
15. Kellemes élet 12,7 12,5 12,6 13,0 15,2 14,4
16. Szépség világa 14,9 13,4 11,6 11,8 11,0 13,1
17. Anyagi jólét 7,6 13,7 11,9 14,8 15,8 15,1
18. Üdvözülés 17,7 16,4 15,3 15,4 2,2 5,6

A csoportok: 1. Országos felnőtt miinita
2. Gimnazisták (országos m inta)
3. Fővárosi gimnazisták
4. Olvasótábori csoport
5. Felekezeti (katolikus) gim názium
6. Felékezeti (református) gim názium
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Az eszközértékek rangsor-átlagai csoportonként

Eszközértékek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Értelmes 7,9 5,5 5,0 6,3 6,9 6,3
2. Becsületes 5,9 5,8 5,9 5,4 5,3 5,9
3. Felelősségteljes 5,7 7,4 7,4 8,0 6,1 8,0
4. Bátor 6,6 7,7 8,0 5,6 7,0 8,5
5. Fegyelmezett 9,1 8,5 7,3 9,0 7,7 8,0
6 .Tiszta 10,2 8,8 9,0 10,9 13,2 10,6
7. önálló 9,4 8,8 7,2 9,4 10,5 10,5
8. Racionális 11,6 8,9 10,0 9,7 10,5 11,6
9. Segítőkész 7,7 9,2 10,8 9,9 7,6 8,6

10. Előítélet-m entes 10,8 9,2 8,3 6,7 7,7 8,9
11. Gyengéd, 

szeretetteljes 11,2 9,5 9,8 9,2 8,4 7,7
12. Udvarias 11,2 10,4 10,7 12,0 11,9 10,3
13. Alkotó szellemű 11,4 10,5 9,4 7,8 10,3 10,5
14. Jó kedélyű 10.0 10,8 10,4 9,7 10,6 9,6
15. Törekvő 9,4 10,9 12,6 14,0 13,7 13,4
16. Engedelmes 11,5 12,6 13,6 12,5 12,9 10,3
17. Megbocsátó 11,6 12,6 12,6 11,7 6,8 8,7
18. Hatékony 12,0 12,9 12,4 1.3,3 13,8 13,6

A csoportok: 1. Országos felnő tt m inta
2. G im nazisták
3. Fővárosi gim nazisták
4. O lvasótábori csoport
5. Felekezeti (katolikus) gimnázium
6. Felekezeti (reform átus) gimnázium

Feltétlenül je leznünk kell azonban, hogy sem az olvasótábori csoport, 
sem az átlagosnál jobb fővárosi gim názium  végzős tanulói esetében nem  a 
keresztyén világszem lélet (feltehetően nem  vallásos diákokról van szó e 
két csoportban : az üdvözülés m indkét csoportban az utolsó a  rangsorban), 
hanem  csupán a hum án  értékek (személyiség- és közösségértékek) iránti von
zalmuk, nyito ttságuk, tudásszom juk, az olvasás irán ti fokozott érdeklődésük 
volt a „közös nevező” .

Lehet-e m egfelelő rangja, tekintélye az értékes szépirodalmi művek (s egy
úttal önmagunk) olvasásának, a  m editációnak, az önreflexiónak s egyálta
lán a gondolkodásnak, ahol a  bölcsesség, a  belső harm ónia, a szerelem, a ba
rátság, a  m egbocsátás, a  szeretet csak a lárendelt, m egtűrt szerepet játszhat 
a mindennapi bajok, konfliktusok, tennivalók elrendezésében? Mint lá th a t
juk, bizonyos kisebbségi csoportok egyelőre még őrzik, az olvasás (és sok 
más egyéb) szem pontjából oly fontos, úgynevezett posztm ateriális értékek so
rát.

De vajon mi lesz a  többséggel?
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Kamarás István

HIT ÉS H IT E L E SSÉ G
(A  t e r m é s z e t f e l e t t i  k a p c s o l a t a  m á s  é l e t s z f é r á k k a l  
a  k e r e s z t é n y e k  é r t é k r e n d j é b e n )  I rész*

На a vallást o lyan  életmodellnek (és term észetesen annak  társadalm i— 
kulturális és intézm ényes—szervezeti rögzítődésének) értelmezzük, am elynek 
sajátossága term észetfe le tti létdim enziója, akkor jogosult ennék a  sa já
tosságnak, vagyis lényegének — és ha beszélhetünk keresztény értékrendről 
vagy  értékrendékről: központi értékének — az élet egyes szféráiba begyö- 
kerezettségét vizsgálni. Kutatásom  célját, alapkérdését ezekkel a  kérdésékkel 
is megfogalmazhatom : az élét mely szféráiban, hogyan érvényesül (műkö
dik) a keresztény érték rend? Hogyan h a tja  át a  keresztényék m indennapi 
életét? Milyen a központi, a  „m indenek fe le tti” értékek (az istenhit, a  sze
retet, a  Lét, a  Jó) kapcsolata a  többi értékekkel, am elyeket a  keresztény 
tan ítás szerint ugyancsak áthatják  a transzcendens értékek? M ennyire ismeri 
fel a keresztény em ber, hogy a  „m indennapi értékekben” is a „végső érté
kek” jelennék m eg? M ilyen fajta igenek és nemek következnek a h it lénye
gét képező alapvető  döntésből? Ha a  szekularizáció nem elvallástalanodást, 
hanem  a ku lturális, értékrendbeli és világnézeti egység megszűnését és az 
egyes értékszférák elkülönülését jelenti, és következménye a  szerepek kö
zötti feszültség, a k k o r  így is m egfogalm azható a kutató kérdése: m ekkora a 
feszültség, illetve a harm ónia a hívő szerep és a többi szerep között?

1. MAGATARTÁS-TÍPUSOK k e r e s z t é n y e k  k ö r é b e n

Keresztények (elsősorban városi lakos szellemi foglalkozásúak) viselke
dését megfigyelve gyakorta  találkozunk:

íépten-nyom on szín t valló, h itüket a  h itetlenek  előtt m utogató (fitogtató), 
a „lanyhákat” provokáló, terelő-szervező „kl er ik о-t ech n ok rá ták  nak ’ ’ is ne
vezhető keresztényekkel ;

a  Krisztus a t lé tá já t  megszemélyesítő, az edzettséget, a testi-lelk i rá 
term ettséget és a  teljesítm ényeket hangsúlyozó, hitüket a vezényszavakban 
megfogalmazó keresztényekkel ;

kisebbségi helyze tüket világias, szabados viselkedéssel egyensúlyozó, „de 
azért normális v o ltu k a t” hangsúlyozó, „form aságokkal m it sem törődő”, 
magabiztosságot színlelő keresztényékkel;

*A tanulmány II. részét lapunk következő szám ában közöljük.



kapkodó, besavanyodó, becsavarodó, életüket pótcselekvésekké aprózó 
„vénlány” és „agglegény” keresztényekkel;

a hangjukat elhalkító, tek in tetüket leszegő, m agukat ódivatúnak, reak
ciósnak, ham is tudatúnak  érző, társadalm ilag-politikailag peremhelyzetű k e 
resztényekkel ;

a hétköznap „terepszínű”, és csak vasár- és ünnepnapokon felbuzgó ke
resztényekkel ;

a megszervezettséget és biztonságot sugárzó o tthonukat kormányzó, gyer
mekeik hitéletét előíró és végrehajtó nagycsaládos keresztényekkel;

a melegséget, védettséget és szabadságot sugárzó otthonukban otthon lé
vő, gyerekeikkel felülről is dialogizáló nagycsaládos keresztényekkel;

a kereszténységet, a  kereszténység kisközösségét „jó bulinak” tekintő, a 
valahová vagy a  m áshová tartozás érzését élvező „hangulati keresztények
kel” ;

a keresztényként m agyarkodókkal vagy ellenzékieskedőkkel; 
a galam b alak jában  megjelenő Szentiéleknek m agot szóró jám borok

kal;
az egyházzal hadilábon álló, egyszemélyes szek tá t alapítókkal; 
az alkotás helyett prédikálókkal ;
az önkiteljesedésükben kudarcot valló és ahe lye tt az „életszentséget” vá

lasztókkal ;
a sikert sikerre halmozó, gyarapodó és mégis „kereszténynek” m egm ara

dó életművészekkel ;
azokkal a „hülyékkel”, akik nem fogadnak el borravalót, a „balekokkal”, 

akik nem használják ki a  lehetőséget;
az érzelm et az értelem  fölé helyező, m adaraknak  prédikáló „hippoid” 

keresztényekkel ;
a meditáló, ingával gyógyító és ingától gyógyuló, jógázó, „belső életet 

élő”, horoszkópot tanulm ányozó „keleti” keresztényekkel;
a rózsafüzért morzsolókkal, akik már elfe lejte tték  a titkokat.

A felsoroltak olykor csak felületük, olykor jellem ző jegyeik, olykor lé
nyegük. A felvázolt — tudatosan vagy nem tudatosan  elrajzolt — jelensé
gek elemzését (amely a vallásszociográfia vagy „valláspszichográfia” feladata 
lenne) ezúttal nem tekintem  feladatomnak. A felsorolt típusok csupán m eg
kérdőjelezhető értékű mellékterm ékei vizsgálódásomnak, amelynek tárgya 
nem annyira a viselkedés, m int inkább az attitűd  volt. Keresztények külön
féle kijelentéseit gyűjtö ttem  (és gyűjthettem ) a je lze tt körben, először átfogó 
jellegűeket (az életről), m ajd az élet egyes területeire  vonatkozókat, olyan k i
jelentéseket, am elyekben a  hit, a kereszténység, a vallásosság és valam elyik 
élettevékenység, valam elyik értékszféra került valam ilyen kapcsolatba, ne
vezetesen az egyéniség, a tudás, a közösség, a  politizálás, a művészet, a  m a
gyarság, a munka, az egészség és szerelem.

Az összegyűjtött kijelentések egyik része spontán, másik része kipro
vokált vélem énynyilvánítás volt. (Az utóbbi esetben nemegyszer a vélem ény
gyűjtem ény egyik-másik kijelentését vélem ényeztettük.)

Az összegyűjtött vélem ények nagyobb részét a  belőlük kirajzolódó beállí
tódások, attitűd-rendszerek, m agatartások szerint elsőre három kategóriába 
lehetett sorolni.

97



Az elsőbe azokat, amelyekben a  két pólus (a hit és az ad o tt életszféra, te 
vékenység, érték) között hiányzik a kapcsolat, a  másodikba azokat, amelyek
ben a  kapcsolat alárendelő, a harm adikba azokat, am elyekben a  kapcsolat 
m ellérendelő viszony.

Az alárendelő  kapcsolatok, aszerin t, hogy melyik pólus uralkodó, ismét 
két csoportra oszthatók. A m ellérendelő kapcsolatoknak ugyancsak k é t típu
sát lehetett m egkülönböztetni: az ellentétes és a harm onikus viszonyt.

Term észetesen nem  helyezhető el valam ennyi kijelentés az így k ialakíto tt 
öt kategóriában, de a  „m aradék” nagyobb része m int eléggé egyértelm ű ha
táreset írható le.

A) A hasadt magatartás

A kijelentések egy része (vagy sokaknál a kijelentések hiánya) a  transz
cendens dimenzió és az adott életszféra viszonyát tekintve közömbös, hasadt, 
értékhiányos, kettős jelzőkkel m inősíthető m agatartásra enged következtet
ni: „Amikor az t m ondom  ’én’, akkor az egyéniségemre, am ikor azt, hogy ’mi’, 
a kereszténységre gondolok; két különböző dolog ez, nem zavarják , nem ke
resztezik egym ást” ; „A társadalm i problém ák vonatkozásában a  m arxizmust, 
a lét alapvető kérdéseiben viszont a  kereszténységet tartom  m érvadónak, 
vagyis m indegyiket a  maga te rü le tén ” ; „Ízlésemet nem befolyásolhatja hi
tem, hitem  nem  befolyásolhatja ízlésemet, ezek teljesen különböző dol
gok” ; „Nincsen ab b an  semmi kivetnivaló, hogy egy keresztény napközben 
tanár, diák, lakatos, műtős, m érnök vagy kutató, hivatása szabályai szerint, 
otthon meg hívő keresztény” ; „A te s t és a  lélek külön-külön, a  m aguk tö r
vényszerűségei szerin t fejlesztendő” ; „Szerelm es em berként a  szerelemért 
rajongok, keresztényként Istent imádom, nem  csalom meg egyiket a másik
k a l”. Jellemző fo rdulata i, gesztusai ennek a  m agatartásnak: „e zk érem  két kü
lönböző dolog!”, „e rre  nem is gondoltam !” (m árm int hogy a két dolognak kö
ze lehet egymáshoz!), „ezzel a  kérdéssel nem  foglalkoztam”, illetve a  védekező 
„ettől én még K eresztény vagyok”. A „hasad t” leíró és nem  értelm ező, nem 
a m agatartás k ialaku lására utaló elnevezés, nem azt akarja sugallni — bár ez 
;s előfordulhat — , hogy a két érték  között valam ikor megvolt a  kapcsolat, 
hanem  inkább azt, hogy nem a laku lt ki viszony, nem tudatosult, nem  meg
élt ez a  kapcsolat. Tekinthető ez a  m agatartás a szekularizáció tünetének 
is, ám inkább a naiv, nem tudatosu lt, bensővé nem váló vallásosságot jel
lemzi.

B) A konfliktusos magatartás

A transzcendens dimenzió és az  ado tt életszféra m ár vagy még nem 
harm onikus, e l le n té te s ,  e l len tm on dásos  viszonyával jellemezhető az  a maga
tartás, am ely az őrlődő , v ívódó ,  ü tk ö ző ,  a  lehe te t len re  vá l la lk o zó  jelzőkkel 
is minősíthető, am ely  bizon yta lan  és d in a m ik u s  is. Az ütközés, a vívódás, 
szem besü lés  eredm énye lehet egységbe fonódás, lehet hasadás, szakadás, le
het bárm elyik pólus felülkerekedése vagy alulm aradása. N éhány jellemző 
példa: „Hívő keresztényként is m egm aradni egyéniségnek, és egyénisége
m et fejlesztve, kibontakoztatva is m egm aradni kereszténynek, ezt szeret
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ném, de ez a kettő, sajnos, nem megy egyszerre” ; „Érzem, hogy hitem  és tu 
dásom nem m ondhatnak ellent egymásnak, ugyanakkor azt is érzem, hogy a 
hit és a tudás összhangja elérhetetlen” ; „Vágyódom azokba a közösségekbe, 
ahová m unkatársaim , barátaim  járnak és hívnak, de nekem itt vannak az 
enyéim, nem  szolgálhatok egyszerre két u ra t” ; „Sokat töprengek azon, ho
gyan lehetnék egyszerre jó keresztény és a társadalm i gyakorlatot m egváltoz
tató forradalm ár vagy reform er. Érzem, hogy m ást nem  tehetek, m int m ind
kettőt egyszerre, de azt is érzem, hogy a lehete tlenre vállakoztam” ; „Sokat 
tipródom azon, hogy részt veheték-e közös akciókban a KISZ-esekkel, p á r t
tagokkal, ateistákkal anélkül, hogy ez ne okozna valam iféle kárt hitem ben. 
Félek, hogy ebben a vonatkozásban nincsen elvtelen engedmények nélküli 
megoldás, mégsem adom  fel a reményt, annak  ellenére, hogy nem tudom  a 
helyes választ kérdésem re” ; „Mindig is vonzódtam  a művészetekhez, de 
m int vallásos ember sokszor kerülök kényelm etlen, sőt kínos helyzetbe, fő
leg m odern művek olvasásaikor, nézésekor, hallgatásakor, m ert ezekben any- 
nyi a szemérmet sértő kétértelm űség, oly sok a  zavarba ejtő kérdőjel, oly ke
vés a szépség, a harm ónia. Mégis izgatnak, hiszen ezek a művek mégiscsak 
a máról és a  mának szólnak, lehet, hogy éppen a  leghitelesebben.” ; „Jegye
semmel m egpróbáljuk elfogadni azt, hogy a  szerelem csak a házasságban tel
jesedhet ki, mégsem hagy nyugodni m inket az a gondolat, hogy mi lesz ak
kor, ha kiderül, nem illünk össze mint szexuális partnerek. Félek, hogy ak 
kor m ár késő lesz, félek, hogy nem szabad ekkorát kockáztatni, m agát a bol
dogságot és a  leendő házasságot kockára tenn i”. Jellemző fordulat: „m egpró
bálom, de aligha sikerü l”, „m indkettő fontos, de együtt aligha megy”.

C) A szekularizált magatartás

A kijelentések, megnyilatkozások és vélem ények egy része a  kereszté
nyek olyan csoportját jellemezte, akik az élet ad o tt területein m egkérdő
jelezték  vagy éppen hatálytalanították  az egyház, a  papok, a vallás illetékes
ségét, fölébe és elébe helyezve természeti, világi, tudományos vagy éppen 
egyéni törvényeket, norm ákat, szokásokat, gyakorlato t: „Sikerült képem re és 
hasonm ásom ra igazítani vallásosságomat, így az tán  kényelmesen, sa já t bő
römben lehetek keresztény”, „Az élet sok te rü le tén  segít, de tudásom  gyara
pításában, a  világ alaposabb megismerésében és kutatóm unkám ban kifeje
zetten fékez, hogy vallásos vagyok”, „Közösséghez tartozni, ez a legfontosabb 
az életben. Teljesen mindegy, hogy milyen közösséghez, hiszen egyénileg ke
resztény lehetek”, „A kereszténység számomra elsősorban nemzeti hovatarto
zásom kifejezését jelenti, manapság az em ber a tem plomban érezheti m agát 
legőszintébben m agyarnak”, „Ép test nélkül nincs ép lélek”, „Természetesen 
én is ellenzem a  szabadszerelmet, de az egyházzal szemben is m egvédem ”. A 
visszatérő fordulatok ebben a kategóriában az „e rre  nem érvényes”, „az eb
ben nem illetékesek”. Van hasonlóság a hasadt m agatartás (А-típus) és a 
'zekularizált m agatartás között, ám a különbség is lényeges: az utóbbi eset
ben m ár mérlegelésre kerül a term észetfeletti dim enziót szemükben legtöbb
ször annak intézményei és az intézmény képviselői helyettesítik.
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D) A túlbuzgó magatartás

Olykor b ig o t tn a k ,  d o g m a tik u sn a k  is nevezhető. Jellemzője lehet a világ
gal vagy annak egyes értékeivel szembeni elő íté le t ,  mint erről a példák is 
tanúskodnak: „A keresztény em ber ne villogjon, szorítsa korlátok közé egyé
niségét” ; „Még a tudom ány műveléséhez is fontosabb a hit, m int a tudás” ; 
„Ha a hozzám hasonlók között nem találok meg mindent, bennem  van a h i
ba, nem  vagyok igazi keresztény” ; „K eresztény em berként nem  politizálha
tok, m ert az elvonná a figyelmet Istentől, a  szeretet gyakorlásától, szembeál
lítana felebaráta im m al” ; „A legszebb versek az imakönyvékben találhatók, a 
legszebb képek a szent képek, a legszebb énekek pedig a tem plom i énekek” ; 
„Teljesen mellékes, hogy milyen nem zethez tartozom, hogy m ilyen nyelvet 
beszélek, az a lényeges, hogy keresztény vagyok” ; „Keresztény csak keresz
tényhez méltó h ivatást, foglalkozást választhat” ; „A keresztény szerelemben 
az erotikát az odaadás, a  szépséget a  jóság, a  szenvedélyt, a nagy érzéseket 
pedig a családi harm ónia pótolja”.

A „hitem  nem  engedi”, az „ez nem nekünk való”, a „hitem nél nincs fon
tosabb” a legjellemzőbb refrénjei ezeknek a  megállapításoknak.

E) Az integrált magatartás

Amikor a  két értékkor, a transzcendens és az „evilági” in ter fé ra i ,  h a rm o 
nizál, eg y b ee s ik ,  kölcsönösen  g a zd a g í t ja  egymást. Jellemző példák: „Vallá
sos em berként is lehetek igazi személyiség, sőt keresztényként még jobban 
kiteljesíthetem  személyiségemet, egyéniségem et” ; „Szerintem a  keresztény 
ember is lehet kérdező, újrakérdező, sőt értékeket megkérdőjelező kutató ja 
a valóságnak, főleg akkor, ha időnként önm agát is megkérdőjelezi” ; „Két 
különböző típusú közösség érez m agáénak, és én is őket a m agam énak: az 
egyik vallásos em berekből áll, a másik nem. Ügy gondolom, hogy a közle
kedőedény-elv alap ján  rajtam  keresztül e lju thatnak  az egyik közösség értékei 
a másikba és fo rd ítva” ; „Ügy gondolom, hogy a  művészet egyben a term észet
feletti érzékelhető része is, ez pedig ugyanúgy vonatkozik a nem  keresztény 
művészek alko tása ira  is” ; „Nem m indenki lehet olyan szerencsés, hogy azt 
a hivatást választja, amelynek keretében különösebb nehézségek nélkül á t
ültetheti a gyakorla t elveit, de a többi esetre is  érvényes az az elv, hogy a 
jól végzett m unka egyben keresztény tanúságtétel is” ; „Erotikus vágyódás 
és teljes odaadás, egymás kölcsönös m egajándékozása gyönyörűséggel és egy
más felelős vállalása: ez jellemzi a keresztény szerelmet; am ely a legfonto
sabb érték, a szeretet megvalósulásának egyik legnagyszerűbb lehetősége”.

Nyilvánvaló, hogy a különböző kategóriákba sorolt kijelentésekben sze
replő „h it”, „keresztény”, „vallásosság” szavak jelentése jócskán eltérhet. Le
hetne a ku tatás célja éppen a különböző m agatartásokhoz tartozó hitek mi- 
neműségének a  vizsgálata is, ám ez alkalom m al a másik lehetőséget választot
tam, és így a hitek, a  kereszténység, a vallásosság tartalm áról csak közvetve, 
csak érintőlegesen esik szó. Ha elfogadjuk, hogy a vallás áletmodell is, akkor 
az E-típusú, az in tegrált m agatartás tek in thető  leginkább a modell leírásá
nak, legkeresztényibb m agatartásnak, és kétségtelen, hogy az in tegrált és a
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hasadt m agatartás közti távolság a legnagyobb, míg az integrált és a másik 
három típus közötti távolság elvben — a nagyon sokféle konkrét esetet te
kintve: átlagosan — egyenlőnek tekinthető. Természetesen egy nagyon bigott, 
egy erőteljesen szekularizált („majdnem pogány”) vagy egy élesen ellentm on
dásos m agatartás jóval távolabbra van az in tegrált típustól, m int egy kétel
kedő—vívódó, egy átlagosnál „jám borabb” vagy egy átlagosnál „világiasabb” 
m agatartás. A kérdés szakértői (lelkészek, teológusok, filozófusok, szociológu
sok) is az E-tipust, az in tegrált m agatartást ta r to ttá k  keresztényinek, legke
resztényibbnek, optim ális esetnek, norm aként megjelölhetőnek. Akadt olyan 
vélemény is, mely szerint inkább a  konfliktusos m agatartás legalább annyira 
hiteles, legalább anny ira  értékes keresztényi m agatartás, m int az in tegrált 
(az E-típus), am elyet inkább meg nem valósítható, csak közelíthető ideál
típusnak kellene nevezni. Elképzelhető, hogy a В-típusú (konfliktusos) m a- 
gatartásúak között az átlagosnál nagyobb az önkritikus, az átlagosnál m é
lyebb önismerettel rendelkező keresztények aránya. Az integráns m agatartás
sal jellemezhető keresztényekkel való elbeszélgetések azt bizonyították, hogy 
esetükben is inkább csak célkitűzés, ideál, m int m indennapi gyakorlat. „K í
sértéseknek k itett eszmény”, ahogy egyikük megfogalmazta. Ügy tűnik, azok 
vallásosságára illik leginkább G. W. Allport, R. A. H unt és M. King „belső 
vallásosság” kifejezése, am ely szerint a  vallásosság az ember kiteljesedésének 
célja és módja, akik a  konfliktusos és az in tegrált típusba sorolhatók. Az A-, 
C- és D-típusú m agatartásokra viszont a „külső (extrinsic) vallásosság” je l
lemző, akiknél a vallásosság csak eszköz. Előfordul, hogy valakire az élet 
bizonyos területein inkább az egyik, másik terü le ten  egy másik m agatartás 
jellemző, ám az nem fordulhat elő, hogy egy keresztény em bert az élet 
minden terü le tén  hasadt vagy szekularizált m agatartás jellemezzen, hiszen 
őket m ár nemigen lehetne keresztényeknek nevezni. Feltehető, hogy a már 
nem  és a  még nem keresztények  (a preevangelizáltak) körében egyformán 
gyakori az A- és a  C-típus, a másik három viszont — m int általános m aga
tartás, m int attitűd-rendszer — a már és még keresztényekre jellemző.

2. A MÓDSZER

A transzcendens dimenzió és az egyes értékszférák kapcsolatának m éré
sére kidolgozott „m érőm űszer” az öt m agatartás-típust modellező kijelenté
sekből állt, kilenc életszférára (értékszférára) vonatkoztatva. A tesztben sze
replő kijelentéseket egy tíz szakértőből álló zsűri hitelesítette oly módon, 
hogy az általam  kiválasztott kijelentéseket m egpróbálta elhelyezni az elő
ző fejezetben ism ertetett öt kategória valam elyikében. A kutatáshoz hasz
nált tesztben végül is azokat a kijelentéseket szerepeltettem , amelyek m egíté- 
'ésében a szakértők között nagyfokú egyetértés m utatkozott. A kérdezettek
nek kilenc tém akörben h a t-h a t m egállapítást kellett minősíteni „teljesen 
egyetértek vele”, „nagym értékben egyetértek vele”, „félig-meddig egyetértek 
vele”, „van benne valam i, amivel egyetértek, de egészében véve nem értek  
vele egyet”, „egyáltalán nem értek vele egyet”, „nem  tudom eldönteni” k i
fejezések valamelyikével. A láhúzatták a szövegből azt a részt, amellyel nem 
értettek  egyet, és — ha úgy érezték, hogy egyik kijelentés sem tükrözi á llás
pontjukat — lehetőségük volt saját álláspontjuk megfogalmazására. A kilenc
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szer öt helyett (hiszen ötféle m agatartás-típust modelleztünk a  kijelentések
kel) azért szerepelt kilencszer hát, m ert egy-egy tém akörben — hogy a kér
dezettek következetességét is ellenőrizhessük — a konfliktusos, a túlbuzgó 
és a  szekularizált m agatartást két-két kijelentés képviselte.

Tekintve, hogy a tesztben szereplő kijelentések közép- és felsőfokú vég
zettséggel rendelkezők megfogalmazásai, mérőeszközünket csak ebben a  kör
ben alkalm azhattuk. Kérdés volt szám om ra, hogy egy elsősorban katolikus 
környezetből szárm azó m egállapításokat tartalm azó mérőeszköz m ennyiben 
alkalm azható p ro testáns körökben. P ro testáns szakemberek (lelkész, szocio- 
1 ógus) és m aga a gyakorlat is bizonyította, hogy a  teszt ökum enikus, és még 
a rra  sem volt szükség, hogy a „keresztény” szót a  reform átusok és evangé
likusok körében „keresztyén”-nel helyettesítsük.

A 310 kérdezett közül m inden m ásodik válaszoló a kilenc tém akör vala
melyikében, citvenen pedig valam ennyi tém akörben saját vélem ényüket is le
írták (akkor is — ez volt a leggyakoribb —, ha a  kínáltak valam elyikével 
teljesen egyetértettek). Roppant érdekes tényanyag gyűlt össze árnyalva, gaz
dagítva, érzékletesebben megjelenítve a számokkal, átlagértékekkel érzékel
tethető  képet.

Eddig 310 feldolgozható válasz gyű lt össze. A nem, az életkor, a foglal
kozás, a lakóhely és a  felekezet szerinti összetétel így alakult:

férfiak 152 h u m án  értelmiségiek 29
nők 158 m érnök értelmiségiek 39

egyéb értelmiségiek 27
15—20 évesek 104 főiskolások
21—30 évesek 131 és egyetemisták 57
31—40 évesek 47 diplom a nélküli
41—50 évesek 19 szellemi dolgozók 43
51 évesnél idősebbek 9 fizikai dolgozók 22

közép iSk ol ás ok 75
katolikusok 250 papok 13
reform átusok 35
evangélikusak 22

Világos, hogy ez a  minta nem  képviselheti a magyarországi keresztény
séget. Elsősorban életkori, foglalkozfásbeli és lakóhelyi összetétele té r  el a 
valóságostól: jóval fiatalabb, képzettebb és városiasabb ez a m inta. Ami 
a felekezeti összetételt illeti, az eltérés nem  számottevő. A m inta összetételé
ből és az egyes csoportok nagyságából a z  következik, hogy elsősorban a tanuló 
és a  fiatalabb szellemi foglalkozású keresztények vonatkozásában állíthatok 
fel m egalapozottabb feltevéseket; az idősebbekre és a fizikai dolgozókra 
csak óvatos jelzéséket tehetek. A felekezeti csoportok nemi, életkori és fog
lalkozási összetétele hasonló volt, beleértve a  papok, illetve a teológus-hall
gatók számát is.

102



3. AZ ÖT MAGATARTÁS ÉRVÉNYESÜLÉSE A KILENC 
ÉRTÉKSZFÉRABAN ÉS A KERESZTÉNYEK KÜLÖNBÖZŐ RÉTEGEIBEN

Valamennyi értékszférában az integrált m agatartást képviselő k ijelentések
kel értették egyet a  legtöbben, a  hasadt, a  szekularizált és a  túlbuzgó m aga
ta rtá so k a t képviselőkkel a legkevésbé, ám az egyetértés, illetve az elu tasítás 
m értéke, az egyes m agatartások sorrendje az egyes értékszférákban, m int ezt 
az alábbi táblázat is m utatja , eléggé különböző:

A m agatartás-típusok átlagosztályzata 
és sorrendje

Értékszférák
A) Hasadt B) Konflik

tusos
C) Szekula
rizált

D) Túl
buzgó

E) In teg
rá lt

I. Egyéniség 2,5 (4.) ЗД (2.) 1,5 (5.) 2,7 (3.) 4,6 (1.)
II. Tudás 2,3 (4.) 2,7 (2.) 1,8 (5.) 2,4 (3.) 4,7 (1.)

III. Közösség 1,5 (5.) 2,2 (2—3.) 2,1 (4.) 2,2 (2—3.) 4,2 (1.)
I V . Politika 2,5 (3.) ЗД (2.) 1,6 (4—5.) 1,6 (4—5.) 3,9 (1.)

V . Művészet 2,2 (4.) 3,0 (2.) 2,4 (3.) 1,6 (5.) 4,0 (1.)
V I . Magyarság 2,7 (3.) 2,3 (4.) 1,9 (5.) 3,2 (2.) 3,8 (1.)

V II . Munka 2,5 (2.) 2,4 (3—4.) 2,4 (3—4.) 2,3 (5.) 4,2 (1.)
v i l i . Egészség 3,2 (2—3.) 3,2 (2—3.) 2,0 (5.) 2,3 (4.) 3,9 (1.)

I X . Szerelem 2,3 (4 -5 .) 2,5 (3.) ЗД (2.) 2,3 (4 -5 .) 4,2 (1.)

Az integrált m agatartás fölénye a tu d ás értékszférában a legegyértel
műbb, a  m agyarság érbékszférában a legkevésbé meggyőző.

Szubdomináns helyzetű a  konflik tusos  m agatartás az egyéniség, a poli
tizálás, a  művészet és az egészség értékszférában, valam int a hasad t  az egész
ség, a  szeku lar izá lt  szerelem, a túlbuzgó a haza értékszférában.

Az összes minősítés átlagértékei a lap ján  az öt m agatartás-típus sor
rendje így fest:

in tegrált 4,2
konfliktusos 2,5
hasadt 2,4
túlbuzgó 2,3
szekularizált 2,2

Érdemes egy kicsit az átlagok mögé nézni! A hasadt  m agatartást m odel
lező kijelentések m inősítésének 15 százaléka teljesen egyetértő, 13 százaléka 
nagyjából egyetértő, 45 százaléka viszont te ljesen  elutasító. Az átlagosztályzat 
a lap ján  valamivel m agsabbra értékelt k o n f l ik tu s o s  m agatartást modellező 
kijelentéseket 10 százalékkal kevesebben u tasíto tták  el (összesen 35 szá
zalék), de alacsonyabb volt a teljesen egyetértők aránya is (11 százalék), m int 
az előző m agatartás-típus esetében. A tú lb u zg ó  m agatartást modellező k ije
lentéséket valamivel többen (49 százalék) u tasíto tták  el, minit a  s ze k u la r izá l t  
m agatartást képviselő kijelentéseket (47 százalék), ám  nagyobb volt a  teljesen 
egyetértők aránya (12 százalék), m int a  C-típusú kijelentések esettében (9 szá
zalék). Az in tegrá lt  m agatartást képviselő kijelentések minősítése így a la 
ku lt:
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teljes egyetértés 
nagyjából egyetértés 
Ifelerészben. 
egyetértés
nagyjából elutasítás 
teljes elutasítás 
az összes minősítés

11
6
6

100%

59
18

Ahhoz, hogy m egállapíthassuk, m ennyire egyöntetű a különböző m agatar
tásokat képviselő 'kijelentések m egítélése a  m egkérdezett keresztények köré
ben (m ásképpen, hogy m ennyire té r  el az öt m agatartás megítélése a  vizsgált 
keresztények különböző nemű, életkorú, foglalkozású és felekezetű rétegei
ben), előbb azt kellett megvizsgálni, hogy összehasonlíthatók-e egyálta lán  a 
különböző ré tegek  minősítései. Elképzelhető ugyanis — m int ezt m ár például 
az irodalmi m űvek megítélésénél is tapasztalhattuk* -—, hogy egyes rétegek 
valamennyi k ije len tést szigorúbban, m ások enyhébben m inősítették. (Ez persze 
azt is jelenti, hogy mérőeszközöm a különböző rétegek körében ném iképpen 
eltérő módon m űködött. Az ezzel kapcsolatos m ódszertani kérdések taglalását 
azonban m ost mellőzöm, m ár csak azért is, m ert ez esetben az eltérések m ér
téke sem indokolná.) A huszonévesek, a  hum án értelmiségiék, az egyetem isták 
és főiskolások osztályzatai átlagosan egy tizeddel, az 50 éven felülieké, a  pa
poké, az „egyéb” értelm iségieké (orvosok, term észettudósok, közgazdászok, jo
gászok stb.) és az evangélikusoké két tizeddel voltak alacsonyabbak az  összes 
osztályzat átlagánál, teh á t ők osztályoztak szigorúbban. Enyhébben osztályoz
tak az átlagosnál, átlagosan egy tizeddel a  diploma nélküli szellemi dolgozók 
(a középkáderek), a középiskolai tanulók, k é t tizeddel a fizikai m unkások. Az 
átlagosnál szigorúbban osztályozok körében nemcsak azok fordultak  elő az 
átlagosnál nagyobb arányban, ak ik  a  k ínált m agatartás-típusok egyikével sem 
tudtak azonosulni, hanem  azok is, ak ik  az egyikkel azonosulva a többit az á t
lagosnál szigorúbban m inősítették. Az enyhébben osztályozok között viszont 
azok voltak nagyobb arányban, akik több — olykor egymásnák eléggé élesen 
ellentmondó (m int például a hasadt és az in tegrált, a szekularizált és a tú l
buzgó) — m agatartás-típussal is egyetértettek , valam int azok, akik m indegyik
ben talá ltak  valam it. Hogy a  különböző rétegek eltérő mércék szerinti m inő
sítései összevethetők legyenék, az adott ré teg  összes minősítési átlagát vettem  
nullának, az é ttő l való pozitív és negatív irányú  eltéréséket vettem  figyelem 
be az összehasonlításnál.

Az első, a m it m egállapíthatunk, az, hogy a  vizsgált körben a  h it és a  vizs
gált értékszférák viszonyának a  m egítélése viszonylag egységes. Ezt feltehe
tően nem túlságosan különböző, viszonylag stabil m agatartások szavatolják. A 
férfiak és a nők közötti eltérés jelentéktelen. A különböző korcsoportok között 
— kivéve az  51 éven felülieket, ak iket azonban csak kilenc fő képviselt, így 
a rájuk vonatkozó adatokat ajánlatos igen óvatosan kezelni — igazán jelentős 
eltérések nem  m utatkoztak. A legfiatalabb korcsoportban kisebb a két legin
kább ellentétes m agatartás, a  hasadt és az in tegrált távolsága, m int az idő
sebbeknél. A különböző foglalkozású rétegek közül egy réteg té r el igazán je
lentős m értékben  a  többitől: a szakm unkások, elsősorban az in tegrált m aga

* Balogh Zoltán—Kamarás István: Élményalakzatok I. Bp. 1978. NPI.
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tartás jóval alacsonyabb és a hasadt m agatartás jóval magasabb értékelésé
vel. Em lítésre méltó, hogy számottevő a különbség a hum án és a műszaki 
értelm iség között az integrált m agatartás értékelésében. Az A- és az E-típus 
távolsága a papok körében a legnagyobb.

A három felekezet közül a  reform átusok különböznek leginkább a  másik 
kettőtől: körükben legalacsonyabb az  in tegrált és legmagasabb a  hasadt m a
gatartások aránya. 'Az evangélikusok körében leginkább a túlbuzgó m agatar
tás feltűnően alacsonyra értékelése szembetűnő.

Joggal feltételezhetjük, hogy a m agyar kereszténység többségi részét ké
pező idősebbek, képzetlenebbek és a  falusi lakosok körében jelentős m értékben 
különbözik a  kép, feltehetően leginkább a szakmunkásokéra hasonlítana azzal 
a különbséggel, hogy valószínűsíthető a túlbuzgó m agatartás még erőtelje
sebb szerepe.

4. A HIT ÉS AZ EGYÉNISÉG

Az integrált m agatartást modellező „Vallásos em berként is lehetek igazi 
személyiség, sőt keresztényként még jobban kiteljesíthetem  személyiségemet, 
egyéniségemet” kijelentéssel két és félszer annyian  értettek egyet te ljes m ér
tékben (vagyis a  kérdezettek 77 százaléka), m in t a másik néggyel. Leginkább 
a papok, legkevésbé a  szakmunkások azonosultak ezzel az állásfoglalással, a 
három  felekezet közül pedig legkevésbé a reform átusok. Az in teg rá lt és a 
hasadt m agatartások megítélésében m utatkozó különbség a 31—40 évesek, az 
értelmiségiek, a  papok és az evangélikusok között volt a legnagyobb, a  szak
m unkások és a  40 évesnél idősebbek körében pedig a legkisebb.

Mit is jelent az egyetértés? M ennyiben helyeslés, m ennyiben elfogadás, 
m ennyiben azonosulás? „Egyéniségem teljessége Isten rám vonatkozó tervének 
teljesítése”, fűzi hozzá egyetértő m inősítéséhez egy katolikus m űegyetem ista; 
,,A pozitív személyiségjegyék a h it gyüm ölcsei”, véli egy 18 éves reform átus 
óvónő; „Szeretnék krisztusi egyéniség lenn i”, vallja egy 21 éves katolikus mű- 
egyetem ista; „Igaza van Pascalnak, Istenhez kell m érni m agunkat”, fűzi hoz
zá egy 48 éves katolikus technikusnő; „Az egyéniség örökölt, a  személyiség ki
alakítását mi végezzük Isten segítségével”, nyilatkozik egy 51 éves katolikus 
kalkulátornő. Láthatjuk, ezek az in tegrált m agatartást képviselő m egállapítás 
m ás szavakkal történő újrafogalm azásai.

Többen fontos elemekkel, gondolatokkal egészítik ki azt a m egállapítást, 
am ellyel egyébként teljesen egyetértenek. „.M indemellett az em pátia-érzékün
ket* is kötelességünk fejleszteni”, hangoztatja egy 21 éves katolikus p rog ra
mozó; „Nem könnyű keresztény személyiséggé lennünk, szinte lehetetlen , m ár 
az alázatosságra, önzetlenségre való elszánt törekvés is eredm ény”, gondolja 
egy 23 éves katolikus iparm űvész-hallgató; „Minden ember m ásképpen keresz
tény aszerint, hogy milyen az egyénisége, saját képünkre és hasonm ásunkra 
kereszténynek lenni azonban nem  feltétlenül eredményes vagy kényelm es”, 
jegyzi meg — igen fontos szem pontokra figyelm eztetve — egy 24 éves evan
gélikus papnövendék; „A személyiséget a Lélek bontja k i”, jelenti ki egy 29 
éves katolikus vegyész; „Az alázat, az áldozat, az önzetlenség m in t személyi
ségjegyek nem feltételei, hanem következm ényei a  keresztény szem élyiségnek”, 
á llapítja meg egy 30 éves reform átus pap.

'Kiemelések a szerzőtől.
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A kérdezettek 46 százaléka nagyobb részben, 6 százaléka teljesen egyetér
te tt a  konfliktusos  m agatartást modellező kijelentéssel, mely szerint „Hívő 
keresztényként is m egm aradni egyéniségnek, és egyéniségemet is fejlesztve, ki
bontakoztatva is m egm aradni kereszténynek, ezt szeretném, de ez a kettő, saj
nos, nem megy egyszerre”. Az in tegrált m agatartást modellező véleménnyel 
azonosulók negyede is közéjük tartozik, am i az t jelenti, hogy azt fogadják el 
normaként, de ami a  megvalósulást illeti, inkább ez a  viselkedés jellemző rá 
juk. A nők, az egyetem isták, az „egyéb” értelm iségiek (zömmel orvosok és 
közgazdászok) és az evangélikusok körében azonosultak legtöbben ezzel a m a
gatartással. „Felülkerekedni magunkon, krisztusi távlatból nézni m agunkat, 
erre  az képes, ak i m ár önm aga”, jelenti ki egyikük, egy 23 éves katolikus or
vostanhallgató.

A másik három  m agatartást modellező m egállapítással nagyjából egyfor
ma m értékben azonosultak. Az „A keresztény em ber ne sztárja, hanem  sze
rény tagja legyen a  hívőközösségnek, szorítsa teh á t korlátok közé egyénisé
gét” m egállapítással, am ely a túlbuzgó  m ag ata rtást modellezte, a kérdezettek 
10 százaléka é r te tt egyet teljes m értékben, és további 18 százalék nagym érték
ben, leginkább a  reform átusok, legkevésbé a  szakmunkások.

A szekularizált m agata rtást képviselő „S ikerü lt képem re és hasonm ásom ra 
igazítani vallásosságom at, így aztán kényelmesen, saját bőrömben lehetek ke
resztény” m egállapítással csak a kérdezettek 3 százaléka érte tt egyet teljesen, 
és további 5 százalék nagym értékben. Érdekes módon leginkább a  papok 
(ugyanazok, akik az  in tegrált m agatartást jellem ző véleménnyel is azonosul
tak), legkevésbé a  szakm unkásak te tték  magúikévá ezt az álláspontot. (Ennek 
okát részben a  kérdés m egfogalmazásában is kereshetjük , m ert — esetleg — 
egy tökéletes azonosulás is kiolvasható ebből a  kijelentésből.)

A hasadt m agata rtást modellező „am ikor az t mondom ’én’, akkor az egyé
niségemre, am ikor azt, hogy ’m i’, a kereszténységre gondolok” m egállapítással 
a kérdezettek 10 százaléka érte tt egyet teljes m értékben, és további 13 szá
zaléka nagyobb részben; elsősorban a  40 évesnél idősebbék, legkevésbé a  31— 
40 évesek, az értelm iségiek, a  papok és az evangélikusok. „Az egyéniséget a 
vallás nem határozza m eg”, erősíti m eg egy 17 éves szakmunkástanuló lány 
és egy 19 éves fordítónő, m indketten reform átusok.

5. A HIT ÉS A TUDÁS

A kilenc vizsgált értékszféra közül ez volt az, am elyben legtöbben azono
sultak az integrált m agatartással. A kérdezettek 80 százaléka teljes m érték
ben egyetértett azzal a m egállapítással, hogy „Szerintem  a keresztény ember 
is lehet kérdező, kétkedő, újrakérdező, értékeket is megkérdőjelező kutató ja 
a valóságnak, főleg akkor, ha időnként önm agát is megkérdőjelezi”. A pa
pok, az „egyéb értelm iségiek” és az 51 évesnél idősebbek körében volt a 
legnagyobb a  te ljesen  egyetértők aránya, és ezúttal is a szakmunkások kö
rében a legkisebb, ám  körükben is 70%. Néhány az integrált m agatartással 
azonosulók megjegyzései közül: „A tudom ány csodáiból kitűnik az alkotó 
képe” (16 éves re fo rm átus gim nazista lány); „A keresztény tudja, hogy Isten 
mindenhol jelen van, ám  ezt állandóan tudatosítani nehéz lenne” (16 éves 
katolikus gim nazista fiú) ; „Isten szabadjára ereszti az embert, de hitem  ak 
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kor sem vesztem  el, ha a  társadalom  ku tató jakén t istenhiányt tapasz ta lok” 
(31 éves evangélikus tanárnő).

Sokan fontos gondolatokkal egészítik ki azt a  té te lt, amellyel m aradék
talanul egyetértenek: „A rossz jelenléte m iatt nem szakíthatjuk m eg sem 
m unkánkat, sem életünkéit, vállalni kell a  harco t” (30 éves katolikus v illa
mosmérnök); ,,A marxizm us m int társadalm i rendszer számomra elfogad
hatatlan, m ert nem  engedi érvényesülni a  problém ákra adott keresztény  
válaszokat, ám  m int társadalmi és gazdasági tanítás figyelemre m éltó” (35 
éves katolikus mérnök); „A m arxizm usból sokat elfogadok, és sok vallási 
dogmával nem  érték egyet” (40 éves katolikus könyvtáros); „A m arxizm us  
módszereit jól fel lehet használni” (20 éves katolikus könyvelőnő); ,,A ke
reszténység sem tévedhetetlen m int ideológia” (48 éves katolikus technikus- 
nő); „A dialektikus materializmus a világ egzakt m agyarázatának legjobb 
módszere, a  hiba az, ha ez a  módszer konklúzióvá válik” (21 éves katolikus 
tanítóképzős); „A tudom ány vallás nélkü l béna” (16 éves katolikus gim na
zista lány); „M indenféle tudás feltételez valam iféle h ite t” (24 éves orvostan
hallgató és egy 22 éves m űegyetemista, m indketten  katolikusok).

A konfliktusos  m agatartást képviselő „Érzem, hogy hitem és tudásom  
nem m ondhatnak ellent egymásnak, ugyanakkor azt is érzem, hogy a hit 
és a  tudás összhangja elérhetetlen” m egállapítással a  kérdezettek 6% -a te l
jesen, 19%-a nagyobb részt egyetértett, elsősorban a  21—30 évesek és az 
evangélikusok, legkevésbé a  31—40 évesek és a  reform átusok; a férfiak 
valamivel inkább, mint a nők. Ezt a  m egállapítást érezte leginkább érv é
nyesnek önm agára az a  22 éves evangélikus védőnő, aki szerint „Isten  azért 
nem szól bele mindenbe, hogy a kudarcainkon keresztül tanítson m inket”. 
„A biológiai törvényszerűségek számomra m aguktól értetődnek, Isten  létét 
és a  világ terem tését azonban még nem tu d tam  m agamban véglegesen el
könyvelni”, jelenti ki egy 29 éves reform átus adminisztrátornő.

A tú lbuzgó  m agatartást példázó „Még a  tudom ány műveléséhez is fon
tosabb a  hit, m in t a  tudás” tétellel a  kérdezették 13%-a értett egyet teljesen, 
10%-a nagyobb részben, a  nők inkább, m in t a  férfiak, legkevésbé a  pro tes
tánsok és a középkáderek. Az ezzel azonosulók közül egy 51 éves számviteli 
főiskolát végzett katolikus asszony úgy véli, hogy „Az igazi h it még a  tu 
dom ány terü le tén  is eligazít”.

A hasadt m agatartást bem utató „A társadalm i problémák vonatkozásá
ban a  m arxizm ust, a  lét alapvető kérdéseiben viszont a kereszténységet ta r 
tom m érvadónak” kijelentéssel a  kérdezették  10%-a teljesen, 8 százaléka 
nagyobbrészt azonosult, a reform átusok azonosulták leginkább, a  31—40 
évesek és az értelmiségiek д  legkevésbé.

A szekularizált m agatartást form ázó „Az élet sok területén segít, ám 
tudásom  gyarapításában, a  világ alaposabb megismerésében és a  k u ta tó 
m unkám ban kifejezetten fékez, hogy vallásos vagyok” m egállapítással a 
kérdezetteknek mindössze 2%-a azonosult teljesen, és csak 7% -uk nagyobb 
részben, legkevésbé a  (papok és a középiskolások, leginkább a  szakm unkások. 
A férfiak inkább  egyetértettek vele, m int a nők.
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6 . K E R E S Z T É N Y S É G  É S  K Ö Z Ö S S É G

Ebben az értékszférában  — érthetően — kevesebben azonosultak az 
integrált m agatartással, m in t az előző kettőben . A „Két különböző típusú 
közösség érez m agáénak, én  is őket a m agam énak; az egyik vallásos em
berekből áll, a  m ásik nem . Ügy gondolom, hogy a  közlekedőedény-elv alap
já n  rajtam  keresztül e lju th a tn ak  az egyik közösség értékei a m ásikba és 
fo rd ítva” kijelentéssel csak a  kérdezettek 54% -a érte tt egyet, leginkább a 
hum án értelmiségiek és az evangélikusok, legkevésbé a  papok, a szakm unká
sok, a  m érnökök és a reform átusok; a  nők inkább , mint a férfiak. A teljes 
m értékben azonosulók m ag a ta rtásá t jól jellem zik a következő kiegészítő 
megjegyzésék: „Példam utató jelenlétre van szükség más közösségekben” (51 
éves számviteli főiskolát végzett katolikus asszony) ; „Az a keresztény, aki 
elkülönül, a  farizeus, a z  pedig, aki részérdeket helyez Isten elé, két u ra t 
szolgál” (48 éves kato likus technikusnő) ; „Még a  fooicsapatban sem feledke
zem meg arról, hogy keresztény vágyóik” (20 éves katolikus papnövendék). 
Többen fontos szem pontokkal egészítik ki ezt a m egállapítást: „M indenütt 
o tt lehetek, ahol kölcsönösen fejlesztjük egym ást” (50 éves katolikus ve
gyésztechnikusnő); „Tisztán  a teista  közösség ta lán  nincs is” (35 éves katoli
kus könyvtárosnő); „Szám olni kell azzal, hogy a m ásféle közösség m érsékel
heti nyitottságomat, elő térbe léphet a védekező magatartás” (39 éves kato
likus technikus).

Az öt m agatartás-m odell közül a közösség értékszférában a konfliktusos 
és a  túlbuzgó egyform a átlagosztályzatokkal kerü ltek  — eléggé nagy távo l
ságra  az integrált m ag a ta rtá s t modellező kijelentéstől — a második helyre. 
A konfliktusos m ag a ta rtás t képviselő „Vágyódom azokba a közösségekbe is, 
ahová m unkatársaim  já rn a k  és hívnak, de egy igazi kereszténynek ott van
nak  az övéi, nem lehet egyszerre két ú r szolgája” megállapítással a kérde
zettek  8%-a azonosult teljesen  és 11°,о-a nagyobb részben,, elsősorban a 
szakmunkások, legkevésbé a 31—40 évesek, a  hum án és az „egyéb” érte l
miségiek. Egyikük, egy 23 éves katolikus üzem m érnöknő azt fűzi m ég hozzá, 
hogy vannak keresztényellenes közösségek is.

A túlbuzgó m ag a ta rtás t érzékeltető „Ha a  hozzám hasonló világnéze- 
tű ek  között nem találok  m eg mindent, bennem  van a hiba, nem vagyok 
igazi keresztény” k ijelen téssel is hasonló a rán y b an  azonosultak (8'Yo teljesen, 
14% nagyobb részben), elsősorban a papok, a  30 évesnél idősebbek, a m ű
szaki értelmiségiek és a  reform átusok, legkevésbé az evangélikusok, a fér
fiak  valamivel inkább, m in t a  nők. „A közösség azonos elvűek együttese”, 
hangoztatja egyik képviselő jük , egy 28 éves katolikus orvos; „Közösségek 
csak Isten jelenlétében jöhetnek  létre, ezért a  nem  keresztények csoportjai 
nem  is közösségek”, je len ti ki egy 33 éves katolikus építészmérnöknő; „A 
közösség azok, ak ikkel eg y ü tt keressük Is ten t”, állítja egy 24 éves mű- 
egyetemista. A csak a  „szent közösségeket” elism erőkön kívül egyesek m a
g u k a t a közösségeket is  másodlagosnak—harm adlagosnak tekintik, m int pél
dáu l egy 24 éves m érnök, ak i szerint „K risztus fontosabb, m int a közösség”. 
Egy 35 éves reform átus lelkész a közlekedőedény-elvet a két úr szolgálása 
tip ikus esetének tek inti.

A szekularizált vélem ényt bem utató „Közösséghez tartozni, ez a leg
fontosabb az életben, te ljesen  mindegy, hogy milyen közösséghez, hiszen
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így is, úgy is, keresztény lehetek” m egállapítással még kevesebben azono
sultak (teljesen csak a kérdezették 3%-a, nagyobb részben 10%^a). Az egyes 
rétegek között csak igen csekély eltérések m utatkoztak. „A nem  vallásos 
közösségek, bár ezekben is akadnak vallásos em berek, sokkal jobban  m űköd
nek — például a  sportklubok, az iskolai osztályok, az egyetemi tankörök 
—, m int a  vallásos közösségek”, állapítja meg egy 20 éves katolikus építész
mérnök-hallgató.

Még az előbbieknél is kisebb (mindössze 3, illetve 4% azoknak az ará
nya, akik teljesen vagy nagyobb részben egyetértettek  a hasadt m agatartást 
modellező kijelentéssel, amely így szólt: „Hobbikor, klub, sportegyesület és 
más csoportok tagjaként bizony nem sokat törődöm  azzal, hogy keresztény 
vagyok, de ez nem is baj, m ert a keresztény közösség tag jakén t is elfeled
kezem a  többiről, így aztán  teljes em berként lehetek hívő és világi em
ber is”.

Egyetlen réteg (a 41—50 évesek) kivételével eléggé egyöntetű  volt en
nek a kijelentésnek a  megítélése is. A hasadt m agatartással azonosulókra a 
barátok és a  család közösségpótló szerepének a  hangsúlyozása volt a jel
lemző: egy 22 éves katolikus asszisztensnő, egy 19 éves reform átus tolmács
nő, egy 17 éves reform átus szakm unkástanuló lány, egy 16 éves katolikus 
gim nazista fiú tartoznak — többek között — ebbe a  körbe.

A közlekedőedény-elv tétellel sokan vitatkoznak, azok közül is, akik a 
másik néggyel sem értenek egyet. Van, aki az t állítja, hogy „Szükségszerűen 
több közösséghez tartozom, de a  keresztény közösség jobb m inőségű” (24 
éves katolikus orvostanhallgató); van, aki azt, hogy „Lehetünk két közösség 
tagjai anélkül, hogy közlekedőedények lennénk” (28 éves katolikus mérnök); 
„Magyarországon nincsenek igazi közösségek" (23 éves katolikus orvostan
hallgató); „Azért rossz nem  vallásos közösségbe tartozni, m ert a z  áldem ok
rácia megalázó” (28 éves reform átus zenetanárnő). Eléggé gyakori a  „Bará
taim  vannak, közösségre nincsen szükségem” típusú érvelés, méghozzá első
sorban a tizen- és a huszonévesek körében. A „M indenféle közösségnek tagja 
lehetek, amely engemet ép ít” vélemény (egy 21 éves katolikus m űszaki fő
iskolásé) első p illanatra hasonlónak tűnik a  m ár idézett „M indenütt ott le
hetek, ahol kölcsönösen fejlesztjük egym ást” véleményhez, azonban a  „köl
csönösen” és az „engem et” különbsége nem elhanyagolható. Az sem ta rth a
tó véletlennek, hogy a  kölcsönösséget hangsúlyozó egyértelm űen az integ
rált m agatartással jellemezhető, mig a saját maga épülését elő térbe helye
zőre ez kevésbé jellemző. Tanulságos annak a  22 éves orvostanhallgató fia
talem bernek az esete, ak i — m int meséli — az egyetemi csoport „vezéregyé
nisége”, és mégsem érzi jól m agát ebben a  szerepében, valódi közösségre 
vágyik, de azt tapasztalja, hogy „a keresztény közösségekbe nehéz beju tn i”.

Figyelem re méltó, hogy a kereszténység és a közösség viszonyát öt
féleképpen modellező kijelentések közül hárm at a  vallásos kisközösségek 
■tagjai némiképp eltérő módon ítéltek meg.

Jellemző, hogy az átlagosnál erősebb keresztény identitással rendelkező 
kisközösségi tagok véleménye éppen a túlbuzgó m agatartás megítélésében 
tér el leginkább a  többiekétől. Még jobban eltér az átlagostól egy ökum eni
kus közösség (26 került közülük a  kérdezettek közé) vélem énye: ebben a 
körben még nagyobb m értékben azonosultak az  integrált m agatartástípust 
képviselő kijelentéssel (4,3-as átlagosztályzat).
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M agatartás-típus
Az átlagosztályzattól 

összes kérdezett
való  eltérés m értéke 

Kisközösségi tagok

A. Hasadt 1,5 1,4
B. Konfliktusos 2,2 2Д
C. Szekularizált 2,1 2,0
D. Túlbuzgó 2,2 2,0
E. In tegrált 4,2 4,2

7. A VALLÁSOSSÁG ÉS A POLITIZÁLÁS

A politika an n ak  a három  értékszférának az egyike, am elyekben leg
kevésbé azonosultak a  kérdezettek az integrált m agatartással, és ez vonat
kozik az alapjába véve in tegrált m agatartással jellemezhető keresztényekre 
is. Az ,,A m i társadalm unkban  sincsen kevesebb lehetőség arra , hogy keresz
ténykén t élhessek, m in t m áskor vagy más országban, és a rra  is esélyem 
van, hogy hídszerepet tölthessek be a  m ienkével ellentétes világnézetűek 
és a  hozzám hasonló világnézetűek intézményei és csoportjai között” kijelen
téssel csak a  kérdezettek  47°o-a é rte tt egyet teljes mértékben. (Ez talán  
azzal is m agyarázható, hogy a  kétféle m egállapítás kapcsolódott össze eb
ben a mondatban.) Legkevésbé a  műszaki értelm iségiek és a  reform átusak, 
leginkább a  papok, a  hum án értelmiségiek és az  evangélikusok, a  nők in
kább, m in t a férfiak. Ami még meglepőbb, az idősebbek inkább, m int a  fia
talok, pedig az idősebbek több rossz tapasztalatta l rendelkezhetnek e téren. 

Az átlagosnál több rossz tapasztalat a  hum án értelm iségiekre is érvényes, 
mégis, úgy tűnik, ez a  réteg  ebben a tek in tetben  is jóval nyitottabb, mint 
a  keresztény m űszáki értelmiségiek. A hasadt és az integrált m agatartás 
közötti távolság a  papok körében a  legnagyobb, vagyis ők m utatkoznak a 
politika vonatkozásában a legkevésbé közömbösnek. Ne feledjük, hogy a 
m egkérdezettek közé kerü lő  papok átlagéletkora 35 körül van, vagyis a 
m eglehetősen magas átlagéletkorú m agyarországi papságnak ők csák egy 
kisebb és rendhagyóbb hányadát képviselik.

A hídszereppel te ljesen  azonosulók egy része fontos kiegészítéseket te tt: 
,,A keresztény em ber nem  lehet világesem ények, például a háború passzív 
szemlélője”, véli egy 23 éves reform átus gyógypedagógusnő; „Az a hit, 
am elynek árt az együttm űködés, nem hit. Ügy is politizálhatok, hogy nem  
politizálok. Ami személyes lehetőségem et illeti: papi pozíciómból adódóan 
sajnos nemigen rúghatok  labdába”, jegyzi meg egy 30 éves reform átus lel
kész. ,,A m arxista politizálás osztályszempontú, a  keresztény viszont a sze
m élyt állítja középpontba”, véli egy 31 éves evangélikus tanárnő; „Politizálni 
an n y it jelent, m int vállalni azt, aki vagyok”, vallja  egy 23 éves katolikus 
iparm űvész-hallgató; „A politizálás távol áll tőlem , csak a béke érdekében 
politizálok”, jelenti .ki egy 35 éves katolikus gyógyszerésznő ; ,,A jó elköte
lezettje  vagyok, így nem  vonhatom  ki m agam  te ljesen  a politizálás alól sem, 
főleg, ha az igazság m elle tt kell dönteni”, nyilatkozik egy 40 éves katolikus 
műszerész.
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A kérdezettek jelentős része é rte tt egyet (12% teljesen, 24% nagyobb 
részben) azzal a  kijelentéssel, hogy „Sokat töprengek azon, hogyan lehetnék 
egyszerre jó keresztény és a társadalm i gyakorlatot m egváltoztató forradal
m ár vagy reformer. Érzem, hogy m ást nem tehetek, m int m indkettő t egy
szerre, de azt is érzem, hogy a lehetetlenre vállalkozom” . A konfliktusos 
m agatartást képviselő kijelentéssel azonosulók legnagyobb arán y b an  evangé
likusok, a papok, a hum án értelmiség és a 41—50 évesek között találhatók. 
A vallás és a  politika össze nem férhetősége okát több m indenre vezetik 
vissza. Egy 38 éves katolikus technikusnő azt állítja, hogy nincsen rendes 
m arxista, egy 34 éves katolikus m érnök férfi pedig azt, hogy „az iskolai 
nevelés nem pártatlan , m ert ateista, ezért aztán nagyon nehéz együttm ű
ködni”.

Nem sokkal kevesebben érte ttek  egyet a  hasadt m ag ata rtás t megjelenítő 
tétellel (8% teljesen, 16% nagyobb részben), mely szerint „Ahogy az ember 
beleszületik egy vallásba, ugyanúgy születik bele egy társadalm i-politikai 
rendszerbe. M indkettőt term észetesnek kell venni, és hagyni kell hatni, már 
csak azért is, m ert a vallás és a  politika két egészen különböző, egymás kö
reit nem zavaró dolog”. Leginkább a szakmunkások, legkevésbé a  papok é r
tettek  egyet ezzel a  tétellel, a  nők valamivel inkább, m int a  férfiak. Az így 
vélekedők közül egy 16 éves katolikus gim nazista azt is hozzátette, hogy vi
lágnézete kialakításakor mindenféle filozófiából merít.

Igen kevesen azonosultak m ind a  szekularizált m agatartást modellező 
(4 és 6%), m ind a  túlbuzgó  m agatartást képviselő (3 és 4%) kijelentéssel. A 
„Kereszténynek lenni m a elsősorban anny it kell jelentsen, m in t ak tívan  po
litizálni, akár más világnézetű politikai erők szövetségeseként is” kijelentés
sel az idősek inkább egyetértettek, m int a  fiatalok. A különböző foglalkozású 
rétegek közül a papok értettek  vele egyet leginkább, méghozzá kétszerte 
nagyobb arányban, m int bárm elyik másik réteg. „A politizálás Jézus propa
gálása”, jelentette ki egyikük. A túlbuzgó m agatartást érzékeltető kijelentés
sel leginkább a szakmunkások, legkevésbé az evangélikusok és az idősebbek 
érte ttek  egyet.

Feltűnően sokan voltak (a kérdezettek hetedrésze), akik az összes felkí
nált lehetőség egyikével sem tudtak  azonosulni. Az ő m egjegyzéseikből újabb 
alternatívák rajzolódnak ki: „Jézus volt a  legnagyobb forradalmár, aki azon
ban nem a társadalom, hanem  önm agunk megváltoztatására ösztönzött”, je- 
'en ti ki egy 28 éves katolikus orvosnő; „Az én politizálásom: a szeretet 
és a  szolgálat”, hangoztatja egy 33 éves katolikus m érnöknő; „Ha a politika 
világi, nem kell, ha evangéliumi, akkor igen, Szent Pál szellemében, aki azt 
m ondja: Mindenkinek m indene lettem , hogy mindenkit üdvözítsek”, vallja 
egy 26 éves katolikus építész; „A politika alapvető létforma. Azért is kell 
politizálni, más nézetűekkel eszmét cserélni, hogy a keresztény közösségek 
torzulásait ki lehessen védeni”, állítja  egy 21 éves katolikus tanítóképzős; 
„Ma m ár csak annyi politikai ereje van az egyháznak, m int a hatvanas évek 
hippi mozgalmainak”, gondolja egy 17 éves katolikus gim nazista fiú; „Jézus 
megmondta, hogy ne politizáljunk. Én az élet több pontján nem  értek egyet 
a marxizmussal, ezért nem is veszek részt velük egy akcióban, kivéve az 
iskolai rendezvényeket”, jelenti ki egy 16 éves katolikus gim nazista lány; 
„A keresztény az, aki nem megy el a nagy társadalmi problém ák, vagyis a 
szenvedő emberiség gondjai m ellett”, vallja egy 17 éves katolikus gimnazista
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fiú ; „Eddig még nem talá lkoztam  olyan m arxistákkal, akikkel együtt lehe
te tt  volna dolgozni, ezért lép tem  k i a KISZ-ből is”, panaszkodik egy 22 éves 
evangélikus védőnő; „A politizálás nem  hatalom gyakorlás, hanem vélem ény- 
alkotás, tisztán látás”, gondolja egy 20 éves kato likus könyvelő; „A parla
m entarizm us nem keresztény m agatartás”, nyilatkozik egy 28 éves reform á
tus zsnetanárnő; „K risztus követése mellékesen reform er magatartással is 
já rh a t. A politikát k ikerülni nem  lehet, de nem  válhat uralkodó tevékenysé
g ü n kké”, véli egy 29 éves k a to likus vegyészmérnök ; „A következetes keresz
tény m agatartás politizálás is, de indítéka nem  a po litika”, jelenti ki egy 
30 éves reform átus jogásznő. A különvélemények kisebb része elhelyezhető 
az alkalm azott kategóriarendszerünkben, elsősorban a  konfliktusos, a  túlbuz
gó és az in tegrált m agatartás-kategóriákba. A  különvélem ények fele a  poli
tika fogalm ának tisztázatlanságáról és bizonytalanságáról tanúskodik.

A kisközösségi tagok a  túlbuzgó és az in tegrált m agatartás megítélésé
ben különböztek a  többiektől, az előbbivel kevésbé, az  utóbbival jobban 

azonosultak, m int a többiek, vagyis a  közlekedőedény-szerepen kivül a híd
szerepre is inkább vállalkoznak, és mind a  közösségi, m ind a politikai érték
szférában nyitottabbak, kezdem ényezőbbek az átlagosnál.
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SZO CIOLÓ GIA

Heit Gábor

HEVES M E G Y E  SZELLEMI P O T E N C IÁ L JÁ N A K  
HELYZETFELTÁRÓ ÉRTÉKELÉSE

Heves megye hosszú távú terü le t- és településfejlesztési koncepciója és 
VII. ötéves terve előkészítésének részeként a m egyei tanács m egbízta a 
Városépítési Tudományos és Tervező Intézetet, hogy helyzetfeltáró vizsgá
la t keretében készítsen elemzést a megye szellemi potenciáljának alakulásá
ról, különös tekintettel a tartalékok és szűk keresztm etszetek feltárására. A 
vizsgálat befejeződött, s a szerző e tanulm ány keretében  részint összefog
lalja főbb tapasztalatait, részint kísérletet tesz általánosítható  következteté
sek levonására.

Az elm últ években készült prognózisok egybehangzóan fogalmazták meg, 
hogy az elkövetkező időszakban a növekedés fo rrásai között k itün te te tt sze
repe lesz a szellemi tőkének. M egfordítva figyelm eztetőbb: elért pozícióink 
m egtartása, m eghaladása végképp nem képzelhető el m ásként, m int a szel
lemi energia javuló színvonalú s a korábbinál fokozottabb kihasználása ú t
ján.

Ennek megfelelően a rra  kerestünk választ: m ilyen nagyságú (minőségű, 
összetételű) szellemi potenciál halmozódott fel a m egyében, milyen változá
sok történnek az elm últ egy-másfél évtizedben, m elyek a növekedés ta rta lé 
kai, hol, mely területen érzékelhető számottevő hiány, és melyek azok a 
tényezők, amelyek kérdésessé teszik (tehetik) az in tenzív  fejlődési folyam at 
kibontakozását.

Vizsgálatunk során szellemi tőkének tek in te ttük  m indazt a felhalmozó
dott ism eretanyagot, am elyet az em ber élete során  birtokba vett, tehá t a 
különböző úton-módon m egszerzett tudást, valam in t annak realizálását az 
elkülönült tevékenységek rendszerében. Azaz, a potenciális szelemi tőke fo
galm a a la tt azt a képességet értjük , amely m egfelelő feltételek m elett szel
lemi tevékenységre alkalm assá válhat. N apjainkban a tudás döntően a szer
vezett oktatás keretei között szerezhető meg a különböző oktatási szinteken 
(alsó, közép-, felső fokú) és különböző képzettségi s truk túrákban . T udatában 
vagyunk természetesen annak, hogy nem lebecsülendő hatású az iskolán 
kívül szerzett tudás szerepe sem, de mérési ko rlá tok  következtében (KSH- 
adatokra tám aszkodtunk) csak a szervezett o k ta tás keretében megszerzett 
tudásszintekben bekövetkezett változások m egragadására, nyomon követé
sére te ttünk  kísérletet. T udatában voltunk an n ak  is, hogy lehetőségeink 
csak a feltételezett tudás m érésére alkalm asak, hiszen az így m egszerzett 
tudás minősége is több tényező függvénye (pl. iskolatípus, követelményszint, 
személyes ambíció stb.).
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v á l t o z á s o k  a  m e g y e  ISKOLÁZOTTSÁGI s z ín v o n a l á b a n

A megye iskolázottsági színvonaláról általában elm ondható, hogy az 
elm últ 10—15 évben nőtt az általános iskolát végzett népesség aránya épp
úgy, m int a közép- és felső fokú végzetteké. Ha a végzettség szintjének belső 
szerkezetét közelebbről vizsgáljuk, nemcsak árnyaltabb képhez ju tu n k , hanem 
perspektivikus fejlődési korlátokra is bukkanunk.

1980-ban Heves megyében a városokban élő megfelelő korú  népesség 
76,5%-a, a községekben élő megfelelő korú népesség 52,4%-a s ebből követ
kezően a megye megfelelő korú népességének 60,5%-a rendelkezett a minden 
irányú  képzés alapjául szolgáló általános iskolai végzettséggel. A nnak elle
nére, hogy 1970-hez képest m ind a községekben, mind a városokban közel 
15%-os volt a végzettek szám ának emelkedése, Heves m egye e m utató te 
k intetében a m egyék átlaga a la tti helyezést ért el. A m egye községeinek 
jelentős hányada ugyanis a községek átlaga alatti értéket képviselt, mely 
leszakadást még a városok átlag feletti pozíciója sem tu d ta  kiegyenlíteni.

Ha az ún. tisz títo tt m utató t (azaz az egyes iskolatípusoknál csak a meg
felelő korú népességet) vesszük figyelembe, akkor még nyilvánvalóbb a vál
tozás: a 15 évesek és ennél idősebbek közül 1970-ben m integy 42% végezte 
el az általános iskola 8 osztályát, tíz  év m úlva m ár 18%-kal többen  (számuk 
m eghaladta a 167 000 főt), arányuk  így közel 61%-ra em elkedett. Különösen 
számottevő a növekedés a fé rfiaknál: körükben a 8 osztályt végzettek aránya 
1980. január 1-jén 24,1% pon ttal m eghaladta az 1970. jan u á r 1-jit, míg a 
nőknél 15%-os volt az emelkedés. A 15 éves és idősebb népesség közel 40%- 
ának  hiányzik az általános iskolai végzettsége (ennek összes kézséghiánya: 
írás—olvasás—számolás konzekvenciáival együtt). Ebből adódóan Heves me
gye e téren  továbbra is az elm aradottabb megyék közé tartozik. A nők alap
fokú iskolázottsági szintje még m indig elm arad a férfiakétól: a nők 45%-a, 
a férfiak  32%-a nem  fejezte be az általános iskolát. Tehát a megfelelő korú 
népességen belül jelentős a rány t képviselő, „aluliskolázott” ré tegek  ú jra te r
m elése a közeljövőben komoly foglalkoztatási feszültségekhez vezethet, a 
fejlődés, a m unkaerő továbbképzésének, átképzésének nem lebecsülhető gát
jáv á  válhat.

1980. január 1-jén a m egyében a 18 éves és idősebb népesség egyötöde 
rendelkezett befejezett középiskolai végzettséggel. A vizsgált időszakban (1970 
és 1980 között) a férfiak és a nők körében megközelítően egyform án (férfiak 
8,7%-kal, nők 8,2%-kal) em elkedett a középiskolát végzettek aránya, azon
ban míg a nők többsége gim názium ban és szakközépiskolában, addig a fér
fiak  nagyobb hányada szakm unkásképzőben végzett. A m egfelelő korú kö
zépiskolát végzett népességen belül a nők aránya nagyobb, összehasonlító 
adatok alapján m egállapítható, hogy Heves megye a befejezett középiskolát 
végzettek arányát tek intve községi m etszetben az országos átlagnál kedve
zőbb értékelést kapott.

Amíg az 1980/81-es tanévben a megyei összes nappali tagozatos közép
iskolai tanuló 46%-a gim názium ba, 54%-a szakközépiskolába já rt, addig az 
1985/86-os tanévben a megyei középiskolásoknak m ár csak 43% -a já r t gim
názium ba, s ebből következően 57%-a szakközépiskolás. T ehát a megyén 
belül a szakközépiskola irán t erősödik az érdeklődés. Különösen a mező- 
gazdasági, kereskedelm i, egészségügyi szakirányok tartoznak a keresetteb
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bek közé. Itt szeretnénk azonban megjegyezni, hogy az érdeklődés (abszolút 
számokban kifejezve, és em pirikus tapasztalataink is ezt igazolják) a gim 
náziumok iránt is erősödött, hiszen amíg 1980-ban 2950 fő tan u lt nappali 
tagozaton a megye gim názium aiban, addig 1984-ben m ár 3335 főt regisztrál
hatunk  ebben az iskolatípusban. Mindezek együttesen, valam int az a körü l
mény, am it majd a dem ográfiai hullám hatása  fog jelenteni (mely köztudo
m ásúan az 1970-es évek első felében indult, s a számítások szerint várhatóan  
1988—1990-ben éri el a középiskolákat), különösen indokolttá teszik m indkét 
iskolatípus (gimnázium és szakközépiskola) szelektív fejlesztését és ezzel p á r
huzamosan a technikum i képzés visszaállítását, kiépítését. Előrejelzések sze
rin t Heves megyében a jelenlegi állapothoz (7702 fő) képest m integy 1500 fő 
középiskolai férőhelyre aspiráló létszámemelkedéssel kell számolni.

Számottevően nőtt (1970 és 1980 között) a felsőfokú tanintézetben vég
zettek aránya: az 1980. január 1-jei népszám lálás időpontjában a 25 éves 
és idősebb népességből a diplomások aránya csaknem 5%, s ez 2,1% -ponttal 
m agasabb-érték, m int 10 évvel korábban. A nők körében — az elm últ évti
zedben — gyorsabb volt a diplomások arányának  növekedése, m int a fé r
fiaknál, de a megyében még mindig a férfi diplomások vannak többségben.

AZ ANALFABÉTIZMUS TERÜLETI ALAKULÄSA ÉS ENNEK OKAI

Az elm aradottság okai u tán kutatva, karakterisztikus kép rajzolódik elénk 
(lásd az 1. és 2. ábrát), nevezetesen négy tényező különböző variációkban 
való összekapcsolódására figyelhetünk fel, rangsor nélkül, melyek a követ
kezők :

— jellegzetesen mezőgazdasági terület,
— elöregedett korstruk tú ra ,
— az adott településen számottevő a cigány népesség jelenléte,
— az értelm i fogyatékosok relatíve m agas aránya.
A megye déli része tekinthető csupán jellegzetesen mezőgazdasági te rü 

letnek, míg a többi térség az ipari, idegenforgalmi, valam int néhány jelleg
zetes tevékenységtípus (pl. közlekedés) kombinációja, területi jellemzői így 
sokszínűek.

Elöregedett k o rstruk tú ra  1980-ban a következő településekre volt je l
lemző:

Eger körzete: Balaton, Bátor, Egerbocs, Hevesaranyos, Bükkszék, Bo- 
dony, Ivánd, Fedémes, Terpes, Tarnaszentm ária.

Füzesabony körzete: Aldebrő, Mezőszemere, Nagyút, Üjlőrincfalva, Sa
rud.

Heves körzete: Hevesvezekény, Zarándok, Erk, Tarnabod, T arnaszent- 
miklós.

Gyöngyös körzete: Vécs, Nagyút.
Hatvan körzete: Nagykökényes.
Miközben a 60 éven felüliek aránya eléri, esetenként m eghaladja a lakó- 

népesség 30—35%-át, e körzetekben a születési arányszám  is alacsony.
A cigány lakossággal kapcsolatos statisztikai adatok nemcsak nehezen 

hozzáférhetők, hanem  m egbízhatatlanok is, mivel kizárólag azok szerepel
nek ebben a kim utatásban, akik cigánynak vallják m agukat. Az ily módon
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megjelenő szám  többszöröse tek in thető  (nem hivatalos becslések alapján) 
a tényleges cigány népesség valós szám ának. Hivatalos, megyei tanácsi ada
tok szerint H eves megye 87 településében 19 ezer cigány él, az összlakosság 
5,4%-a. 40% -uk 14 éven aluli, ugyanakkor a nyugdíjkorhatáron felüli létszám 
alig haladja m eg a 7%-ot.

Jelentősebb cigány népesség él a következő településeken (az adatok nem 
hivatalos sta tisz tika i kiadványból valók) :

Eger-\-körzete: Kerecsend, Pétervására , Szűcs-bányatelep, Tarnalelesz.
G yöngyös+ körzete: Gyöngyösoroszi, Halm ajugra, Gyöngyöspata, Nagy- 

füged, Visznek, Karácsond.
H atvan+ körzete:  Csány, Lőrinci, Apc.
H eves+ körzete  : Atány, Erdőtelek, Tarnaőrs, Tarnazsádány, Tiszanána, 

Kömlő.
F üzesabony+ körzete: Kál-Kápolna, Mezőszemere, Sarud.
Az értelm i fogyatékosok településsoros adatait nem lehete tt beszerezni 

nyilvántartás h ián y a  m iatt. Ennek a fak to rnak  a súlyával azonban adatok 
hiányában is m ind  az analfabéták, m ind a 8 általánost el nem végzettek 
esetében szám olnunk kell.

1970-ben az analfabéták szám arányát tekintve a dél-hevesi térség volt 
a legelm aradottabb. A  megye középső sávjában  is ta láltunk  jelentős analfa
béta-hányaddal rendelkező településeket: Kál-Kápolna, Kerecsend, M akiár, 
Nagytálya, A ndornaktálya, Egerszalók, Egerbakta, Csány, Nagyút, Vécs, Ver- 
pelét, Demján, Gyöngyösoroszi.

A m egye északi régiójában Hevesaranyos, Tarnalelesz, Egercsehi, Mó- 
nosbél, Szűcs helyzete a legrosszabb. A városok közül Eger és H atvan azo
nos (1—1,2%) érték tartom ányban  helyezkedik el, míg Gyöngyös a fentiektől 
leszakadva, a 2,1—3%-ig terjedő kategóriába sorolódott.

1980-ra a m egye egész területén  jelentős, pozitív irányú változások kö
vetkeztek be, m ely különösen szem betűnő a megye középső sávjában, ahol 
számottevően m egnőtt az 1% alatti analfabéta arányt képviselő települések 
száma. A tkár és Vámosgyörk visszaesése is kiugró, hiszen a települések zö
m e az adott időszakban egy, illetve két kategóriát lépett előre, m egjavítva 
1970-es pozícióját, m íg az em lített két település ugyanilyen m értékű kategó
riaesést reg isztrálhato tt.

Hatvan—G yöngyös—Eger együttes 1,1%-os részesedése 1980-ban elma
rad t az országos városi átlagtól (mely Budapest nélkül: 0,9%). A Heves me
gyei községek á tlaga : 1,6%, m egfelelt az országos községi átlagnak. M ind
ebből következik, hogy a megyében ta lá lható  1980. évi analfabéta-arány  (a 
megfelelő ko rúak  százalékában) 1,5%-os értéke még m indig rosszabb, m int 
az országos m egyei átlag (1,3%).

Megjegyzendő, hogy a 80-as évek első felében, a korábbi tendenciáktól 
eltérően, ismét n ő tt az analfabéták aránya. Az 1984. évi mikrocenzus jellegé
ből adódóan (nem  teljes körű felm érés tö rtén t) nem állapíthatók meg egyér
telm űen a kedvezőtlen változások okai. Csak sejtjük, hogy hatással volt az 
analfabétizm us arányának  növekedésére a csökkenővé vált népességszám, 
valam int a cigány lakosság arányának növekedése. A jelenség m indenesetre 
ismételten fe lh ív ja  a figyelmet az általános iákolai oktatás fontosságára 
és egyben fogyatékosságaira is.
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AZ ALAPFOKÚ ISKOLÁZOTTSÁG SZÍNVONALA

1970-ben (lásd 3. ábra) az általános iskola 8 osztályát végzettek arányát 
tekintve a megyén belül a városok: Eger, Gyöngyös, H atvan  és M átraszent- 
im re pozíciója tekinthető kedvezőnek. A megyeszékhelyen és a másik két 
városban található a m inisztérium i és tanácsi iparvállalatok, ipari szövet
kezetek, ipartelepek, építőipari, kereskedelmi vállalatok és szövetkezetek, 
pénzintézeti, kulturális, személyi és lakásszolgáltatási, szállítási-hírközlési, m ű
velődési, egészségügyi intézm ények zöme. Mindez együttesen magyarázza a 
városokban élő, ott foglalkoztatott lakosság m agasabb iskolázottsági színvo
nalát, természetesen nemcsak az alapfokú, hanem a közép-, sőt felsőfokú 
képzettségre vonatkozóan is. A skála középső tartom ányában  helyezkedik el 
a jelentős ipari létesítm ényekkel rendelkező Lőrinci. A megye településeinek 
döntő többsége a vizsgált időpontban a 45% alatti értékkategóriákba ta rto 
zott, s ez alól nem szám ítanak kivételnek a megye középső sávjában elhe
lyezkedő, sok szempontból fejle ttnek  tekinthető nem  városi települések sem. 
Ebből adódóan 1970-ben nem csak az analfabéták m agas szám arányát tek in t
ve kedvezőtlen Heves megye helyzete, hanem  az általános iskolát el nem 
végzett népesség jelentős a ránya m iatt is.

A megye alapfokú iskolázottsági színvonalában jelentős változásokat ho
zott az 1970-es évtized (lásd 4. ábra). A korábban kialakult, összefüggő 
szigetet alkotó dél-hevesi térség és a megye más te rü le te in  található „fehér 
foltok” — Kömlő és Ü jlőrincfalva kivételével — 1980-ra beolvadtak a fölöttük 
álló értékkategóriába. Amíg a megye településeinek zömében ez a tendencia 
zajlott le, addig pozitív irányban  több kategóriát lép tek  előre a városkörnyé
ki (Hatvan, Eger, Gyöngyös) és a megye középső sáv jában  elhelyezkedő te le 
pülések.

A BEFEJEZETT KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK
ARANYÁNAK TERÜLETI ALAKULÁSA

1970-ben, a befejezett középiskolát végzettek a rán y á t tekintve (lásd 5. 
ábra) a skála legmagasabb tartom ányába esett a három  városon kívül: Pá
rád, Parádsasvár, M átraszentim re, melyek jellegzetesen gyógyászati-idegen- 
forgalmi-üdülési területek. Füzesabony, Lőrinci, Recsk, Sírok — ahol fontos 
ipari objektum ok találhatók — is viszonylag jó helyezést kapott. I tt jegyez
zük meg, hogy a középiskolai végzettségűek szám arányát fontos tényezőnek 
ta rtju k  mind az ipar, m ind a szolgáltatási szférák ado tt településen való 
jelenléte, szívóhatása m iatt.

A skála két legrosszabb tartom ányába került Heves megye települései
nek döntő többsége, m integy kétharm ada. Ezen belül az ún. „fehér foltok” 
(5% alatti részesedéssel bíró) községek száma az igazán kiugró: 35!

1980-ra, a megye középiskolai végzettségűek a rán y á t összehasonlító té r
képén szereplő értékek karakterisztikusan javultak (lásd 6. ábra): a „fehér 
foltok” Üjlőrincfalva kivételével megszűntek, s egy kategóriával feljebb ke
rültek ezek a települések, sőt. nem kis részük két kategóriát is tudott előre- 
ugrani az eltelt 10 év alatt. A megye középső sáv jában  jelentősen m egnőtt 
a 15% feletti, legmagasabb értékkategóriába tartozó települések száma. A
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megye egészére vonatkozóan a települések döntő többségében uralkodó ten
dencia az egy kategóriával való feljebb lépés volt, a m utató m entén  vissza
lépés egy település esetében sem történ t.

A megye városai 1980-ban 34,9%-os részesedésükkel több m in t 5%-kal 
m eghaladták az országos városi átlagot, s ez m indenképpen figyelem re méltó 
eredmény. A Heves megyei községek együtt: 11,9%-ot képviseltek, s ez az 
érték  megfelel az országos községi átlagnak (12,0%). E vonatkozásban a me
gye fejlődése megegyezik az országos megyei átlaggal.

A FELSÖFOKÜ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK SÜLYÄNAK
TERÜLETI ALAKULÁSA

Településsoros adatok hiányában a végzettek számát nem  a megfelelő 
korúakra vetíte tten  tud tuk  vizsgálni, hanem  a 7 évesnél idősebb népességre 
vonatkoztatottan.

A z 1970-es állapot jellegzetességei:

— A városok és községek közötti kontraszt itt, ennél a m utatónál a 
legerősebb (városok együtt: 6,5%, községek együtt: 1,6%).

— A községek egy nem jelentéktelen  csoportja tartozik az 1% alatti 
értéktartom ányokba, ami egyben jelzi, hogy ezek a települések a 
megye kvalifikált értelm iség-hiányos területei.

— A dom inánsnak tűnő értékkategória az (1—2%) körül mozog.
— A megye többi településéhez képest kiugróan jó pozíciót é r t  el Eger, 

Gyöngyös, Párád, Parádsasvár.
— A megye többi településéhez képest kiugróan rossz pozícióban talál

tuk Egerfarm ost, Tarnaszentm áriát, Fedém est és Bekölcét.

A z 1980-as állapot jellegzetességei:

— Jelentősen m egnőtt a megyében a legm agasabb értékkategóriá t kép
viselő települések száma. A korábbiak m egtartották, sőt erősítették 
pozíciójukat, valam int Hatvan, Sírok és Pétervásárával bővült ez a 
kategória.

— A legalsó két kategóriába tartozó települések köre szűkült, illetve 
átalakult. Hevesvezekény, Tófalu, Egerbatka, Egerbocs, K isfüzes „fe
hér fo ltokká” változott.

— A dom ináns mozgás iránya — a pozíció m egtartásán tú l — az egy 
kategóriával történő feljebb lépés volt.

— A megye három  városa együtt 8,7%-ot képviselt 1980-ban, s ez 1,5%- 
kal m agasabb érték, m int az országos városi átlag (Budapest nélkül).

— A Heves megyei községek ugyanebben az időpontban 2,1% -ot értek 
el, am ely 0,2%-kal rosszabb az országos községi átlagnál (2,3%).

— A megye 4,4%-os aránya pedig megfelel az országos megyei átlagnak
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HEVES MEGYEIEK ARANYA AZ ORSZÁG FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEIBEN.

A GYÖNGYÖSI ÉS EGRI FŐISKOLA HALLGATÓINAK
REKRUTACIÓJA*

A m utató vizsgálatunkba vont elemzését perspektivikus szempontok 
m iatt is fontosnak ta rtju k , mivel tapasztalati ism ereteinkkel alátám asztott 
ieltételezésünk szerint egy megye „szellemi potenciáljának” újraterm elésében 
döntő szerep jut(hat) a megye által kibocsátott, oda gyökerező (s optimális 
esetben gyökereztethető) kim űvelt emberfőknek. Ez jelenti a felsőfokú szel
lemi reprodukció elsődleges forrását még akkor is, ha nem jelentéktelen 
arányt képvisel a végzettség megszerzése utáni, a megyéből m in t állandó 
lakóhelyről való elvándorlás.

A vizsgálódás tárgyául választott év (1983/84-es tanév, nappali tagozat) 
adatai természetesen nem reprezentálhatják a Heves megyeiek részesedését 
az ország nappali tagozatos felsőoktatási képzéséből, s így ez a m utató  pusz
tán  szondázásra, tendenciák jelzésére szolgálhat. Az általunk te tt  megál
lapítások érvényességi köre tovább zsugorodik, ha figyelembe vesszük azt a 
hazai körülm ényt, hogy a felsőfokú diplomához ju tásnak  — a nappali képzé
sen tú l — napjainkban és várhatóan a közeljövőben is — széles csatornáját 
jelenti még az esti és levelező képzés.

Heves megye helyzete a táblázatok tanúságai szerint kedvezőbb  a me
gyei átlagnál a tudom ány- és műszaki egyetem re járók belső szám arányát 
tekintve, kedvezőtlenebb, teh á t átlag alatti m ind az orvostudom ányi, mind 
az agrártudom ányi egyetem re járók esetében.

A főiskolák szakirányait nézve a megyei átlagnál kedvezőbb  Heves me
gye helyzete a tanárképző, a gazdasági és az állam igazgatási képzés esetében.

Átlag körülinek  (megyék átlaga) tekinthető  még a művészeti, a műszaki 
és mezőgazdasági (ez utóbbi azért meglepő, m ert a megye a gyöngyösi főis
kola révén jelentős agrárszakem ber-képzési objektum m al rendelkezik), vala
m int az óvónőképző főiskolákra beiratkozottak aránya.

Átlag alattinak tekinthető  a megye helyzete a tanítóképző, az élelmiszer- 
ipari! (holott ez a tény erőteljesen ellenpontozza Heves m egye fejlett élel
m iszeriparát, s egyben távlati feszültségek forrásává is válhat) és az egész
ségügyi főiskolára járók belső szám aránya alapján.

FELSÖFOKÜ KÉPZÉS A MEGYÉBEN

A megyében felsőfokú oktatás két helyen: Egerben, a Ho Si Minh Tanár
képző Főiskolán és Gyöngyösön, a Gödöllői A grártudom ányi Egyetem  K erté
szeti és Szőlészeti Főiskolai K arán folyik. A két intézmény nappali tagozatán 
több m int 1500 hallgató fo lytatja tanulm ányait. M indkét intézm ény jelentő
sen hozzájárul a megye, sőt a szomszédos m egyéknél is tágabb régió szak
emberellátásához.

* E fejezet megírásakor jelentősen támaszkodtam külső szakértőnk, Halmai 
István anyagára, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
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а? co to  tr- *-T ccf t - 4 со Oi iftT м  н  со n  n  о
CM , н  i-H C M i- tC OC Mi HC MC MC MC MC Mi - l CMC MC O

СО (М СО Ю(МЮ^05М0305055^0Й5!СО СО 05 ОСОСОЮСОЮОС005^^^03СОю ю со со^юс-ю^юс^^соююсмсо

© © © © ©̂ © © © ©̂ © ©̂ © ©̂ © 
о" o' о" о" о" ©" о" о" о о” о о о" о о о о о о о о о о о о о о о

ЮСООСОГ̂ ^СО̂ С-СОС-С-НСОO O N C O l f l c o M H C O H ^ O t 'h
О 5 С О О Э С О ^ О 5 ^ н М 0 О Ю М С '
T f N H N C O H - H H C O H C O N H H

Tf 05 ю  TfCOCO^CSJOCOOCOCOOCMCOO
О  гН О  СМ гн гЧ_ гН̂ i-^ тН_ см ©_ О  i-н i-н ©̂  СО
О О О  о  о  о  о "  о  о "  о "  о  о "  о  о  о  о  о"

/

i-ч in  *-н м ю е о ^ ^ м ^ н м н м с о н ю

| > Ю т Н | > С М 0 5 С 0 С 0 С М С 0 С 0 0 5 С 0 О  
О  СО СО U0 D-  I>  1П ©  СМ 1П 1> 1>

см" см" см" см" см" см" 1-Г см" »-Г о " см" ем" со" см"

Г -  Т*< СО ю_ © ю 
1- Г  см" *-Г

т*< тР Ю 
гН t>  СО 
со" со" со"

05 СО О
И Щ И
с о  см см

0 5  СО О

C005C005C0 înC0^OinOTt<t> 
СО СО ^  1-Н СО i-Ч LO СП см  ̂со  со  со rt^  
тн " т-Г  »н" см" »-Г 1- Г ,—Г см" см" 1-Г  1- Г ,—Г см" i-Г

i - H C O I > C O - C M | > C O C O i - < C O c O i - ' C O
C O i n C M C O ^ i C M C M C O O C M i n c O C O C M

C O T f C M i H C O C O C M C O C M i n C O i n ^ C O

н^Е*^05нсМЮС0005нСОО
C O T f C O i - l C O C M O C O C O T f O O C 0 0 5
T í < , - < C M C O r 4 C M .- H C O ' ^ I > C 0 0 5 C D C OinCMCÔ COCMCMHTfHCMcMHH
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A főiskolai hallgatók cekrutációja* a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán 
(1976-os, 1981-es és 1984-es időmetszetben)

A képzési profil megváltozása óta (az 1976/1977-es tanévtől kezdődően) 
folyik üzemmérnökképzés Gyöngyösön. Korábban szőlészeti-borászati, kerté
szeti és növénytermesztési szakágazatok m űködtek itt. A fenti időponttól 
kezdve mind a tantárgyszerkezetben általában, m ind az üzemmérnökképzés 
formai kereteiben speciális változások következtek be, amelynek célja végül 
is egy alapvetően gyakorlatra orientált oktatás kialakítása volt. A képzés 
ideje jelenleg 3, illelőleg levelező tagozaton 4 év.

A vizsgált m intát az első éves felvételt nyert hallgatók adják, számszerű 
megoszlásuk a következő: 1976-ban 70 fő, 1981-ben 61 fő, 1984-ben 52 fő. A 
létszám folyamatosan csökkenő tendenciát m u tat, azonban itt kell megje
gyeznünk, hogy az új képzési rend bevezetése elő tt sem volt jelentősen m a
gasabb az állandó hallgatói létszám (ez kb. 70—80 körül mozgott).

3. sz. táblázat

A hallgatók küldő megyék szerinti megoszlása

Budapest
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Szabolcs-Szatmár
Szolnok
Bács-Kiskun
Nógrád
Vas
Pest
Komárom
Baranya
Győr-Sopron
Veszprém
Csongrád
Békés
Hajdú-Bihar
Fejér
Tolna
Zala

1976 1981 1984

25 5 5
10 7 8
6 4 8
3 7 2
3 6 2
2 6 3
2 6 2

— 1 7
4 1 2
4 1 1
3 — 3
3 1 2
1 3 2

— 4 2
1 2 2

1 2 _
2 1 —

— 1 —

Fentiekből is kitűnik, hogy a főiskolának országos m erítőbázisa van, s 
mivel az egyetlen ilyen jellegű intézmény az országban, ez term észetes kö
vetkezmény.

* Hallgatói törzslapok adatai alapján.
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Főiskolai hallgatók rekrutációja a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán*

Az utóbbi m ásfél évtizedet vizsgálva az egri főiskola m erítőbázisát 
ugyanaz a régió alko tja  (6 megye és Budapest). A vizsgált 1984-es egyetlen 
időmetszetből levont következtetések tehát lényegében relevánsak az elmúlt 
évtizedre. Az elemzés tárgyául választott populáció 444 főből áll, s így az 
1984-ben felvételt n y ert első éves hallgatók képezik a m intát. Nem vettük 
figyelembe azokat az egyébként elenyésző számú főiskolásokat, akik másod
szorra kezdték el az első évet (ezek száma kb. 20 fő körül mozog) és az 
egyetlen külföldi (jemeni) hallgatót sem.

A hallgatók — a vizsgált évben — 24 szakpáron folytatják tanulm á
nyaikat, m elynek részletezésétől (terjedelm i korlátok m iatt) eltekintünk. 
Ezen túlm enően pontosabb képet m u ta t a főiskola profiljára vonatkozóan, 
ha felbontjuk ezeket a szakpárokat, m elynek alapján 1988-ban a következő 
szakos tanárok  kerü lnek  ki az intézm ényből:

4. sz. táblázat

matematika 133 fő fizika 46 fő
orosz 122 fő biológia 46 fő
magyar 99 fő angol 44 fő
történelem 87 fő ének 40 fő
testnevelés 70 fő rajz 40 fő
Eöldrajz 55 fő népm űvelés 29 fő
technika 51 fő kémia 26 fő

5. sz. táblázat

Megyék M egyeszékhely Városok 
középiskolái

Községi
iskolák

Heves 81 30 1
Borsod-Abaúj-Zemplén 35 42 11
Nógrád 18 13 1
Szolnok 12 18 6
Pest 23 16
Komárom
Budapest

7
46

15 4

Szabolcs-Szatmár 6 2 1
Hajdú-Bihar 8 1 1
Fejér 5 — —
Vas 1 1 —

Baranya 3 — —

Csongrád 3 5 —

Győr-Sopron 5 2 —

Tolna 1 6 —

Bács-Kiskun 4 4 —

Veszprém 2 8 —

Zala 2 3 1

* Hallgatói törzslapok adatai alapján.
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A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán nyilvánvalóan túlhangsúlyos kép
zés folyik az ún. „kétszakos” tárgyakból: m atem atika (számtan, m értan), 
m agyar (irodalom, nyelvtan). E három  szakra (szakpárra) fe lvett hallgatók 
száma évente — nem jelentősen, de — folyamatosan emelkedik.

Heves, Borsod, Pest és Budapest az összhallgatói létszám kétharm adát 
ad ja; Komárom, Pest, Budapest, Nógrád, Heves, Borsod és Szolnok megyék 
85% -át; a centrum  két megyeközpontja (Eger, Miskolc) a létszám  több m int 
egynegyedét (26%-át). Minden ötödik hallgató egri középiskolában végzett, 
és m inden negyedik Heves megyében. A rekrutációs körzeten belül Szolnok, 
Borsod és Komárom megyékben egyenletesen oszlik meg a küldő városok kö
zött a hallgatói létszám, ami azt jelenti, hogy a megyeszékhelyeknek nincs 
prim átusa a középiskolák színvonalát tekintve (Komárom esetében a megye 
elit iskolái m inden valószínűség szerint a tatabányai mellett a kom árom i és 
esztergomi intézmények). Heves és Nógrád megyében az arányok a megye- 
székhelyek javára billennek. (Lásd részletesebben az 5. sz. táblázatot.) A 
külső peremhez tartozó Győr-Sopron (7 fő), Baranya (3 fő), F ejér (5 fő), Haj- 
dú-B ihar (10 fő), Szabolcs-Szatmár (9 fő) megyékből lényegében csak a me
gyeszékhelyek középiskoláiból érkeztek hallgatók.

Javaslatok a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola bővítési alternatíváira

Országos dokumentumok, valam int a főiskola jelenlegi képzési profilja 
és kiépítettségi szintje alapján rövid kutatóm unkánk eredm ényeként a kö
vetkező fejlesztési javaslatokat fogalm azhatjuk meg:

1. Á ltalánosságban rögzíthető, hogy egy szervezet (intézmény) új funk
ciókkal való megerősítésének három  ú tja  lehetséges.

a) A meglevő profil (szakpárok) különböző eszközökkel való megszilárdí
tása. (Ezt nem tek in tettük  a m unka feladatának, s erre  vonatkozóan 
javaslatokat sem teszünk.)

b) A meglévő profilhoz (szakokhoz) csatlakoztatható új szakok (irányok) 
beindítása. (Ezt feladatunknak tek intettük, s erre vonatkozóan javas
latokat is fogalmaztunk meg.)

c) Az intézm ény profiljába illeszkedő, de a jelenleg működő szakokhoz 
nem csatlakoztatható új képzési irányok meghonosítása. (Ezt is fel
adatunknak tekintettük, s erre vonatkozóan is javaslatokat fogalma
zunk meg.

2. A főiskola fejlesztésének lehetséges irányai — az országos dokum en
tumok* tükrében:

— Ki kell építeni az oktatási, a tudományos kutatói és közművelődési 
funkciókat integráló területi (régiókban szervezett) intézm ényi struk 
túrát.

— Maguk az egyetemek, főiskolák mai jellegük szerint nyilvánvalóan 
m egm aradnak.

* „Az oktatás és a kulturális szféra távlati fejlesztési koncepciója” c., valam int 
„A pedagógusképzés fejlesztésének irányelvei” c. MM dokumentumokra támasz
kodtam, felhasználtam még „A javaslat az egyetem i-főiskolai és közgyűjteményi 
kutatóbázis távlati fejlesztési koncepciójára” c. anyagot, am ely a Tudomány- 
szervezési és Informatikai Intézet gondozásában jelent meg 1984-ben.
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A fő tendenciákra irányuló  becslések segítségével a diplomás szakem
berek állom ányát, szám át, illetve arányát nem  szükséges növelni, s 
így ezen esetekben e szakm ák dem ográfiai korfájának  alakulása be
folyásolja m ajd a képzés m éretét. Más szakm ák esetében a szakember- 
állom ány elsősorban a szolgáltatások igényei m iatt növekedhet. Me
g in t más esetekben a speciális képzettségű (új szakmák) diplomások 
irán ti igény em elheti a diplomás foglalkoztatottak számát. A jövőben 
emelkedő tendenciát m u tat m ajd a főiskolai szinten képzett pedagó
gusok, valam int az egészségügyről — várhatóan  — egyre inkább le
szakadó szociális gondozóhálózatban foglalkoztatott, ma még intéz
m ényes felsőfokú képzési h áttérre l nem  rendelkező diplomások irán
ti igény. Az állom ány növekedési tendenciáját a rra  alapozhatjuk, hogy 
a felsorolt aktiv itási területeken, illetve csoportokban a fejle tt gaz
daságú országokban rendszerint m agasabb a diplomások aránya, 
m in t nálunk.
A gyógypedagógus-képzésben a növekvő szükségletet — a meglévő 
bázisokon képzett gyógypedagógusok kibocsátásán túlm enően — 
gyógypedagógiai szakkollégium i képzés beindításával és ezt követő 
kiegészítő tanulm ányokkal lehet biztosítani. E képzést — a tan ár
képzéshez hasonlóan — 5 évre kell emelni, és olyan képzési struk 
tú rá t kell kialakítani, amely szervesen kapcsolódik a pedagóguskép
zés egyéb ágaihoz.
A táv lati terv  időszakában gondoskodni kell a felsőoktatási intéz
m ények épületállom ányának megfelelő bővítéséről, korszerűsítéséről, 
illetve felújításáról. Ennek megfelelően az építéssel összefüggő be
ruházásokra 9,5—10 m illiárd Ft-ot, az ok ta tást és ku ta tást szolgáló 
önálló gép- és m űszerbeszerzésre 1,8—2,0 m illiárd Ft-ot, míg a szá
m ítástechnikai ok tatás fejlesztésére m integy 2,5 milliárd F t-ot kell 
szám ításba venni, azaz összesen 14—15 m illiárd  F t közötti fejlesztést 
indokolt előirányozni.
Távlati perspektívában, a szükséges személyi, tudom ányos és tárgyi 
feltételek m egterem tésével a tanárképző főiskolákon is 5 éves egye
tem i szintű képzést kell megvalósítani. E főiskolákon az egyetemi 
szintű tanáíképzésre való áttérés részlegesen is m egvalósítható olyan 
szakok, illetve szakpárok esetén, ahol az alapvető feltételek biztosí
to ttak .
Az iskola feladatainak differenciálódása m ia tt megvizsgálandó, hogy 
az óvónőkön, tanítókon, tanárokon és szakoktatókon kívül milyen 
speciális nevelési fe ladatokat ellátó pedagógusok és más szakembe
rek képzése válik szükségessé, és ez m ilyen szinten, milyen módon 
oldható meg. Elsősorban a rra  kell törekedni, hogy e szakemberek 
képzése a pedagógusképzés egyes ágaihoz kapcsolódjon, illetve a dip
lom a utáni továbbképzés keretében valósuljon meg.
A pedagógusok teherm entesítése érdekében biztosítani kell iskolai 
segéderők (gyermekgondozók, oktatástechnikusok, iskolatitkárok stb.) 
képzését is, 1—1,5 éves — pedagógusképző intézm ényekben kialakí
tandó, illetve azok közreműködésével tö rténő  — középiskola utáni 
esti—levelező képzés ú tján .



— A pedagógusképző intézm ényekben intenzívebbé, szervezettebbé kell 
tenni az oktatás színvonalát meghatározó tudom ányos kutatóm unkát, 
valam int a megfelelő tanszékek alkotó tevékenységét. Kívánatos, hogy 
a pedagógusképző intézmények — célszerű munkamegosztással, az 
egyes intézmények kutatási profiljának kialakításával — a közoktatás 
társadalm i-pedagógiai fejlesztésbeli folyam atos m egújításával össze
függő kutatások bázisintézményeivé váljanak, tudom ányos m unkájuk
kal segítsék a közoktatás innovációs folyam atát. Biztosítani kell a 
pedagógusképző intézm ények egyes tanszékeinek, oktatóinak bevoná
sát a kiemelt kutatási feladatok m egoldásába és a regionális jellegű 
kutatásokba. Bővíteni kell az állami megbízásos, a szerződéses, illetve 
a főirányokhoz tartozó kutatások körét.

— Észak-M agyarország második legnagyobb felsőoktatási intézm énye az 
egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola. Az itt folyó kutatások közül 
kiemelkedő jelentőségűek az idegennyelv-oktatási kísérletek, em lítés
re méltóak a történelm i és kémiai-biológiai kutatások. Az észak-m a
gyarországi régió kutatóhely-hálózatának legkevésbé k iép ített része az 
elenyésző számú társadalom tudom ányi kutatóhely. A régióban műkö
dő közgyűjtemények egymás közötti, valam int a felsőoktatási intéz
ményekkel való funkcionális kapcsolatainak erősítése is indokolt. Fo
kozni kell az együttm űködést a Heves Megyei Múzeumi Igazgatóság és 
a M átra Múzeum (Gyöngyös), valam int az egri tanárképző főiskola 
történelem  és földrajzi, állat- és növénytani tanszéke között történeti, 
társadalom történeti, illetve biológiai tém ákban. Szükségesnek tűnik  
m ikrokörzetekben is végiggondolni az egyes intézm ények együttm ű
ködésének lehetséges form áit. Sárospatakon a főiskola, a Rákóczi Mú
zeum és a reform átus egyházi gyűjtem ény közösen végezhetné el a 
m agyar m űvelődéstörténet izgalmas fejezetét ígérő hegyaljai és pa ta
ki oktatási és művelődési hagyományok feldolgozását. Egerben ha
sonló kooperáció képzelhető el a főiskola és az érseki közgyűjtem ény 
között.

3. A fejlesztési irányok összegezése az 1. és 2. pont kritérium ai alapján
a) A meglévő profilhoz (szakokhoz) csatlakoztatható új szalkok (irányok) 

beindítása a megfelelő tárgyi, személyi, tudom ányos feltételek biztosí
tásával.

— Idegennyelv szakok körének bővítése (nemzetiségi és/vagy német).

Egerben 1978 1984

magyar-angol 24 53
orosz-angol 49 99
magyar-orosz 98 91
orosz-történelem 77 84
orosz-testnevelés 51 68
matem atika-orosz — 39
m atem atik a-angol — 16

Ezek a meglevő nyelvszakok bármelyikéhez, illetve más, a főiskolai 
képzésben m egtalálható tanár szakhoz párosítható. Közismert tény,
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hogy az utóbbi évtizedben nagym értékben m egnövekedett az igény 
és az érdeklődés a nyelvszakok iránt. A főiskolai idegennyelvi kép
zés felfu tását m u ta tja  a két adatsor is.
Az országos tendenciákat jelzi a következő m egállapítás: „Az elmúlt 
két évtizedben folyam atosan bővült az állami nyelvvizsgát te ttek  köre. 
1982-ben 6400-an közép- és felsőfokú, 2800-an alapfokú nyelvvizsgát 
tettek. A vizsgázottak 40%-a angol nyelvből szerzett oklevelet.”
A főiskola vonzásikörzetébe tartozó megyékben jelentős szlovák nem
zetiségi él, s így e nyelvnek az oktatását vállalhatná fel a tanár
képző, a megfelelő feltételek m egterem tése után.

— Szükség volna social worker-képzés beindítására a népműveléshez 
csatlakoztatva.

— A gyógypedagógus-képzés egyes ágainak (pl. pszichopedagógia) 
szakkollégiumi és posztgraduális form ában való kiépítése. A csatlakoz
tatás iránya döntés kérdése.

— Perspektivikusan számolni kell a számítástechnikai oktatás önálló tan
szakká válásával, erre  fel kell készülni, s ma még jó pozíciókat lehetne 
szerezni e téren. C satlakoztatásra természetes módon „kínálja m agát” 
a főiskolán folyó m atem atikai tanárképzés.

— A főiskolán folyó szakokhoz kapcsolódó tudományos ku tatás erősítése, 
interdiszciplináris irányainak  kidolgozása is időszerű.

b) Az intézm ény p rofiljába illeszkedő, de a jelenleg működő szakokhoz 
nem csatlakoztatható új képzési irány meghonosítása.

— Iskolai segéderők képzése (gyermekgondozók, oktatástechnikusok, isko
latitkárok stb.) a megfelelő tárgyi, személyi feltételek biztosításával.

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy az általunk javasolt irányok közül 
m ind az idegennyelvi, m ind a social-worker, valam int a gyógypedagógus és 
szám ítástechnikai tanárképzés vonzáskörzete s így m erítési bázisa is megha
lad ja  az északi régiót, következésképpen országos hatósugarú. Megítélésünk 
szerin t ezek a szakmák nemcsak napjaink, hanem  a közeljövő hiányszakmái 
is, m elyekre ebből adódóan perspektivikusan is komoly társadalm i megren
delés várható.

A MEGYÉBEN KÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT, 
TOVÁBB NEM TANULÓ NŐK HELYZETELEMZÉSE

1980-ban, a megyében a 7 évesnél idősebb korú népesség száma 312 198 
fő volt. Ezen belül a férfiak  száma 148 850, a nőké 163 348 fő volt, mely 
a rán y  megegyezik az ugyanebben az évben m ért országos átlagaránnyal: 
48 :52.

Első megközelítésben, ha a befejezett legmagasabb iskolai végzettséget 
(középiskolát* és felsőfokú iskolákat együttesen) vizsgáljuk, akkor a nemek 
szerin ti számarányok alakulásában rendkívül szim m etrikus képet kapunk.

* Szakmunkásképzők, egészségügyi szakiskolák és gyors- és gépírótanfolyamok 
nélkül.
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A befejezett legmagasabb iskolai végzettségűek száma 
és nemek szerinti megoszlása Heves megyében (1980)

6. sz. tá b lá z a t

összesen % Férfi % Nő %

Középiskola 38 012 100 17 827 47 20 185 53
Felsőfokú iskola 13 586 100 7 864 58 5 722 42

51 598 100 25 691 50 25 907 50

Heves megye összes középiskolát végzettjein belül a nők részesedése 
53%, tehát megegyezik (l% rkal m agasabb, s ez elhanyagolható!) az összné- 
pességen belüli országos arányokkal. A felsőfokú végzettséggel rendelkező 
Heves megyei férfiak  58%-os, valam int a nők 42%-os aránya viszont m ár 
aszim m etriát m utat az országos (férfi—nő) arányhoz képest.

Amennyiben kizárólag a középiskolát* (nappali, esti és levelező tagozat 
együtt) végzettek fé rfi—nő arányát vizsgáljuk, a következő képet kapjuk.

7. sz. táblázat

A  7 évesnél idősebb népességből középiskolát végzettek száma, 
tevékenységi jelleg és nemek szerinti megoszlása 

Heves megyében (1980)

összesen % Férfi % Nő %

Fizikai 11 734 100 7 986 68 3 748 32
Szellem i 27 752 100 10 385 37 17 367 63
ön álló 395 100 243 61 152 39

39 881 100 18 614 47 21 267 53

A 7. sz. táblázat tanúsága szerint a középiskolát végzett, fizikai m unka
körben dolgozók 68%-a férfi s 32%-a nő, míg a szellemi m unkakörben dol
gozók 37%-a férfi s 63%-a nő, teh á t összességében egymás inverzei.

A témánk szempontjából különös figyelm et érdemel, hogyan alakul az 
egyes népgazdasági ágazatokban a fé rfi—nő arány. (A 8. sz. táblázat adatai 
eligazítóak ebben a vonatkozásban.)

A 7 évesnél idősebb népesség száma, m int azt m ár korábban is em lítet
tük, 312 198 fő. Ebből a közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelke
zők 51 598 főt tesznek ki, arányuk teh á t 16,5%-os képviseletet jelent.

A 8. sz. táblázatból kitűnik, hogy az egyes népgazdasági ágakban a nők 
aránya felül-, illetve alu lreprezentált (pl. különösen m agas a kereskedelem 
ben és az egészségügyi, szociális és ku ltu rális  szolgáltatásban, sőt a szolgál
tatásokban, együttesen 61%!).

* Szakmunkásképzők, egészségügyi szakiskolák és gyors- és gépírótanfolyamok 
nélkül.
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8. sz .  t á b l á z a t

A 7 éves és idősebb népességen belül középiskolai 
és felsőfokú vegzettségűek népgazdasági ágak* és nemek szerinti 

megoszlása Heves megyében (1980)

összesen % Férfi % Nő %

Ipar 15 600 100 9 502 61 6 098 39
Építőipar 
Mezőgazdaság és

3 270 100 2 067 63 1 203 37

erdőgazdálkodás 
Közlekedés és

4 825 100 3 067 63 1 758 37

hírközlés 3 891 100 2 381 61 1 510 39
Kereskedelem 5 080 100 1 741 34 3 339 66
Vízgazdálkodás 
Személyi és gazdasági

561 100 336 59 225 41

szolgáltatás 
Egészségügyi, 
szociális és kulturális

2 099 100 714 34 1 385 66

szolgáltatás 
Közigazgatási és

11 389 100 3 056 26 8 333 74

egyéb szolgáltatás 4 883 100 2 812 57 2 071 43

51 598 100 25 676 50 25 922 50

A tevékenység jellege és a nem ek szerinti bontást, m int azt m ár koráb
ban jeleztük, külön is elvégeztük a kereskedelemben és a szolgáltatások 
szférájában, m ely ágazatokban a nők aránya kiugróan magas. A 8. sz. táb 
lázat a lap ján  m egállapítható, hogy a nők nagy többsége ezen ágazatok fizikai 
szektorait kö ti le.

A női m unkaerő  lekötésében kiem elt népgazdasági ágakon belül az 
egészségügyi, szociális és ku ltu rális  szolgáltatások ágazatában a foglalkozta
tottak 73%-a nő. Ezen belül, am íg a fizikai m unkakörökben foglalkoztatott 
nők aránya 74%-os, addig a szellem iek között m ár csak 40%-os a részesedé
sük. A kereskedelm i ágazatban is k iugró  a nők aránya (66%), de itt  k i
egyenlítettebb a helyzet a fizikai és szellemi m unkakörökben foglalkoztatott 
nők arányát tek intve, mivel hasonló arány t képviselnek (64—69%). A sze
mélyi és gazdasági szolgáltatások te rü le tén  is jelentős a nők aránya (65%), és 
magas a részesedésük mind a fizikai (69%), mind a szellemi (51%) m unka
körökben. A közigazgatási és egyéb szolgáltatások ágazatban férfidom inan
ciát figyelhetünk meg, különösen a szellemi m unkakörökben (82—18% a fé r
fiak javára). A fizikaiak körében kiegyenlítetteb a helyzet (55—45%).

Ha figyelem be vesszük, hogy Heves megyében az összes népgazdasági 
ágazatban a közép- és felsőfokú végzettségű fizikai-szellemi foglalkoztatottak 
százalékos a rán y a  23—77% (fizikai 11 942, szellemi 39 225), akkor feltétlenül 
hangsúlyoznunk kell, hogy egyes terü le teken  a fé rfiak—nők tevékenység
jelleg szerinti foglalkoztatottsága deform ált, aránytalan. A továbbiakban kö
zelebbről is megvizsgáljuk a 7 évesnél idősebb népességből a csak közép
iskolával rendelkezőkön belül a nők arányát. 1980-ban a középiskolát végzett

* Külön táblázatban szerepel néhány népgazdasági ág: KERESKEDELEM, 
SZOLGÁLTATÁS, mivel a bontást a tevékenységi jelleg szerint is elkészítettük.
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9. sz .  t á b l á z a t

A kiugróan magas közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
női munkaerőt koncentráló népgazdasági ágakon belül 

a nemek tevékenységi jelleg szerinti megoszlása Heves megyében (1980)

Kiemelt népgaz
dasági ágak

Tevékenység
jellege Összesen % Férfi % Nő %

Kereskedelem fizikai 3 282 100 1167 36 2115 64
szellemi 1 741 100 549 31 1192 69
önálló 57 100 25 44 32 56

5 080 100 1741 34 3339 66

Személyi és gaz- fizikai 1 700 100 533 31 1167 69
dasági szolgáltatás szellemi 372 100 182 49 190 51

önálló 27 100 14 50 13 50

2 099 100 729 35 1370 65

Egészségügyi, fizikai 11 080 100 2871 26 8209 74
szociális és szellemi 306 100 183 60 123 40
kulturális önálló 18 100 17 94,5 1 0,5
szolgáltatás 11 404 100 3071 27 8333 73

Közigazgatási fizikai 4 466 100 2469 55 1997 45
és egyéb szellemi 412 100 339 82 73 18
szolgáltatás önálló 5 100 4 80 1 20

4 883 100 2812 58 2071 42

H eves m egyeiek szám a 39 881 fő, m elynek 53% -a nő volt. Á gazatonkén ti
részletes bontását lásd a 10. sz. táblázatban.

Ebből a táblázatból világosan kitűnik, hogy hol helyezkedik el a közép
iskolai végzettséggel rendelkező nők többsége. Az iparban, építőiparban, a 
mezőgazdaságban az adm inisztratív állom ányt, az ügyintézők zömét alkotják. 
A kereskedelemben a bolti eladók, kisebb arányban  a boltvezetők, az egész
ségügy területén, a szociális szolgáltatásban főként óvodai alkalm azottak kö
zépiskolás végzettségű töm egét képezik, akiknek még nincs vagy m ár nem  
lehet meg az óvónőképző főiskolájuk, de ide tartozik  még az ápolónők és 
bölcsődei dolgozók hadserege, a kisebb vidéki könyvtárak és művelődési h á 
zak alkalm azottai vagy szerződéses m unkatársai is. A szolgáltatások utolsó 
rekeszébe tartozó szellemi foglalkozású nők a tanácsi szervezetek masszív és 
stabil adm inisztrációját alkotják.
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10. s z .  t á b l á z a t

A 7 évesnél idősebb népességből csak középiskolát végzettek 
száma népgazdasági ágak, ezen belül tevékenységi jelleg 

és nemek szerinti megoszlása Heves megyében (1980)

Kiemelt népgaz
dasági ágak

Tevékenység
jellege

Össze
sen % Férfi % Nő %

Ipar fizikai 5603 100 4086 73 1517 27
szellemi 7724 100 3580 46 4144 54
önálló 169 100 111 66 58 34

Építőipar fizikai 765 100 633 83 132 17
szellemi 1826 100 889 49 937 51
önálló 98 100 72 73 26 27

Mezőgazdaság fizikai 1157 100 865 75 292 25
és erdőgaz- szellemi 2472 100 1199 48 1273 52
dálkodás önálló 44 100 20 45 24 55

Közlekedés fizikai 1256 100 1060 84 196 16
és hírközlés szellemi 2373 100 1103 46 1270 54

önálló 2 100 2 100 — —

Kereskedelem fizikai 1716 100 531 31 1185 69
szellemi 2792 100 883 32 1909 68
önálló 53 100 23 43 30 57

Vízgazdálkodás fizikai 167 100 124 74 43 26
szellemi 312 100 147 47 165 53
önálló — — —

Személyi fizikai 369 100 179 48 190 52
és gazdasági szellemi 1524 100 404 26 1120 74
szolgáltatás önálló 25 100 12 50 13 50

Egészségügyi, fizikai 299 100 178 59 121 41
szociális és szellemi 5763 100 901 16 4862 84
kulturális önálló 1 100 1 100 —
szolgáltatás
Közigazgatási fizikai 402 100 330 82 72 18
és egyéb szellemi 2966 100 1279 43 1687 57
szolgáltatás önálló 3 100 2 67 1 33

Végül tek in tsü k  át röviden az elm últ ötéves ciklus (1980—1985) megyei 
középiskolai képzésének szerkezeti és nem ek szerinti alakulását! (Lásd a 11. 
sz. táblázatot.)

Heves m egyében, amíg az 1980/1981-ben az összes nappali tagozatos kö
zépiskolai tanu lók  46%-a gim názium ba, 54%-a szakközépiskolába já rt, addig 
öt év múlva, te h á t az 1984/1985-ös tanévben  m ár csak 43%-a já r t  gim názium 
ba, és 57% -ra em elkedett a szakközépiskolába beiratkozott tanulók száma, 
amely az érdeklődés erősödésének a jele. Országos átlagban a gim nazisták és 
szakközépiskolások aránya 1980-ban 44—56%, tehát megegyezett a Heves 
megyei helyzettel.* A megyében levelező tagozaton középiskolában tovább-

* M agyarország művelődési viszonyai 1960—1982. Kossuth, 1984. Bp. 105. p.

30



11. sz .  t á b l á z a t

A középiskolai tanulók száma tagozatok 
és nemek szerinti bontásban

1980/1981 1984/1985
összesen % Férfi % Nő % összesen % Férfi % Nő %

Nappali
tagozat

6457
fő

100 2838
fő

44 3619
fő

56 7702
fő

100 3400
fő

44 4302
fő

56

Levelező
tagozat

3608
fő

100 — — 2316
fő

100 — —

Esti
tagozat

76
fő

100 — — — — —

Nappali
tagozat
(6457)

Gimnáziumi tanulók szá
ma: 2950 (46%) 
Szakközépiskolai tanulók 
száma : 3507 (54%)

Nappali
tagozat
(7702)

Gimnáziumi tanulók szá
ma: 3335 (43%) 
Szakközépiskolai tanulók  
száma: 4367 (57%)

tanulók száma öt év a la tt 36%-kal (3608-ról 2316-ra) esett vissza, esti tago
zaton — ez idő a la tt — teljesen megszűnt a képzés. Adatok hiányában csak 
a nappali tagozatok nemek szerinti megoszlását tu d ju k  összehasonlítani; ezek 
szerint stabilnak tűn ik  a férfi—nő arány a középiskolákban, hiszen öt év 
leforgása alatt mind 1980/1981-ben, mind 1984,/1985-ben a beiratkozott tan u 
lók 44%-a férfi és 56%-a nő.

Már em lítettük, hogy az 1974-ben tetőzött dem ográfiai hullám  várha
tóan 1988—1990-ben éri el a középiskolákat. M indebből következik:

— jelenleg az érettségizettek minden tizediké tud  végzettségének meg
felelő m unkakörökben elhelyezkedni, m unkát ta láln i, a mozgás a fizikai 
szektor irányába jelentős;

— a vállalatok, intézm ények többsége előszeretettel alkalmazza a lét
számzárlatot az érettségizettek áradatával szemben;

— más módszer: tömegével tapasztalható, hogy a kilépők helyére nem 
vesznek fel új m unkaerőket;

— gyakori az íróasztalhiány a vállalatoknál, s így m arad a szalagmun
ka, jobb esetben a „szellemi szalagm unka” ;

— több olyan középfdkú intézm ényre volna szükség, amely az é re tt
ségivel együtt szakm át is ad ; vagyis a középfokú oktatás képzési s tru k tú 
rá ja  a szakmai ism ereteket nyújtó oktatás irányába kellene hogy tolódjon. 
Annál is inkább, m ert a középiskolák felé özönlés nem  áll meg. A gim ná
ziumok kettős funkciójuk közül (továbbtanulásra előkészíteni és az érettsé
git követően a m unkavállalást megkönnyíteni) az u tóbb it egyszerűen nem  
tud ják  betölteni. A túlképzés itt m ár a 70-es évek elején jelentkezett. A 
szakirányú középiskolák  tú l sok szakmára képeznek, az oktatás elaprózódik, 
a képzés túlspecializált, és ezért szűk körben felhasználható az itt megszer
zett tudás.
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Javaslatok a középiskolát végzett, tovább nem tanuló 
nők munkahelyválasztékának bővítésére

V alójában feszültségek elsősorban a gim náziumot végzetteknél vannak 
vagy a szakm aelhagyóknál (pl. aki mezőgazdasági szakiskolát végzett, de a 
szakm át nem  gyakorolja) ; ez term észetesen nem Heves m egyei probléma 
csupán, hanem  az egész országban jelentkező gond. (Néhány megyében még 
Hevesnél is jelentősebb szerepet játszik, pl. H ajdú-Biharban.)

Mindezek figyelembevételével úgy látjuk , hogy a városi lakosság ezen 
ré tegét továbbra is képesek lesznek felszívni a meglévő m unkahelyek, főleg 
azok az ágazatok, m elyeknek fejlesztése elodázhatatlan. A m egye négy vá
rosában ilyen az idegenforgalom, a kereskedelm i ágazat, a szociális ellátás 
(főleg az idősekről való gondoskodás) és a számítógépek terjedésével kap
csolatos m unkaerőigény. A „m egoldást” i t t  véleményünk szerin t az oktatás 
terén  kell m egtalálnunk. A gim názium i fakultációval, valam int egyéb tanfo
lyam i form ákkal kell segíteni az igényeknek jouban megfelelő m unkaerő
s tru k tú ra  kialakulását.

Nagyobb problém át jelent a falusi hasonló végzettségű lakosságnak való 
m unkahely biztosítása. A városok e rétegnek esetleg csak a tö redékét lesz
nek képesek felszívni. Javaslatunk, hogy a községi tanácsoknak úgy kell m ű
ködniük e problém a kezelésében, m in t a 60-as évek végén, a 70-es évek 
elején a term előszövetkezeteknek. Nevezetesen, törekedniük kell arra, hogy 
a meglévő m unkaerőnek m unkalehetőséget szervezzenek! Egyre nagyobb le
hetőségek vannak a gazdaságban a különböző vállalkozási form ák létrehoz- 
zására (leányvállalat, gazdasági társu lás stb.). Biztosítani kell (épület vagy 
egyéb kedvezm ények felajánlásával), hogy az adott községben érdemes le
gyen más székhelyű vállalatoknak is m unkahelyet alapítani a meglévő m un
kaerőre. Ügy véljük, ez továbbra is olyan megoldási mód lehet, amelyben 
kom oly lehetőségek rejlenek.

32



A. Gergely András

„V É G V Á R I" ÉR TELM ISÉG  ÉS HELYI H A T A L O M
A h e ly i t á r s a d a l o m  e g y  m e g k ö z e l í t é s i  l e h e t ő s é g é r ő l *

Az alábbi dolgozat címében is jelzi tárgyát: az intézményes hatalom gya
korlás és a kisvárosi értelmiség szereptudatának, közéleti szerepviselkedésé
nek néhány kérdését törekszik megközelíteni m agnós in terjúk  alapján. A 
helyszín egy becses történelm i rangú város: Kőszeg, ahol egy nagyobb é r te l
miségi tömegből azokat törekedtem  m egkérdezni, akiknek a hely szellem é
hez, a város m últjához és jelenéhez, valam int a helyi politikai ügyek bonyo
lításához tudatosan vállalt köze volt és van, illetve törekvéseiket ez érték- 
szempont határozza meg. Értelmiséginek, illetve a városvezetéssel és a 
városlakókkal befolyásoló szerepkörben együttm űködő szellemi irán y ító 
nak  tekintettem  funkciója vagy önbesorolása alap ján  mindazokat, ak iknek  
(Gombár Csaba kifejezésével) gondolkodó és célkövető tevékenysége, szel
lemi jelenléte és hatása valam iképpen nyilvánvaló a város számára, s ak ik e t 
az intézményes megítélés így is kezel. A helyi pártb izottság  1984-es k im u ta 
tása  szerint 960 értelmiségi él a városban, az általam  m egkérdezettek ennek  
5% -át teszik k i.1

Hipotézisem szerint a lokális értékrendnek, a helyi hagyományok fo ly to
nosságának s a térbeli (regionális) sajátosságoknak lényegesen fontosabb 
szerepük van a helyi társadalom  minőségében, m int am ennyire azt a tá rsa 
dalmi struk tú raku tátások  figyelembe veszik. Társadalm i szerep és önbesoro
lás, közéleti konfliktuskezelés és külső megítélés, autonóm ia és tradícióvesz
tés sokszor zordabban határo lja  körül egy lokális közösség működését, m in t 
valamely gazdasági determ inizm us. . . ,  a helyi szellemiség, az atm oszféra 
olykor többet árul el a kommunikációs viszonyokról, m int az in tézm ényren
di térkép, s az öntudatok, identitások jelentősége is nagyobb, m int a te le 
pülés topológiai rangja, besorolása. Az emberi tényezők érdekeltek te h á t — 
olyanok, m int az elégedettség, a részvételi kedv, az önismeret, az eg y ü tt
működési készség, a kötődés —, valam int az, hogy a város perem helyzeti 
jellege milyen form át enged az öntörvényű boldogulásra, az autonóm iára, a 
helyi értelmiség közéletiségére.

Fölvethető, hogy m iért éppen az értelmiség m entalitásával foglalkozom 
egy „m unkásvárosnak” nevezett településen. Érvényes megközelítésnek azért 
tekintem  a helyi értelm iség aktívabb csoportjának vizsgálatát, m ert a város

* A tanulmány egy konkrét helyzetekkel, példákkal és interjúrészietekkel il
lusztrált nagyobb írás (terjedelmi okokból) felére rövidített változata.
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mindennapi m űködésrendjében ügyvezető, eszmenépszerűsítő és érdekkép
viseleti s tá tu st visz, továbbá m ert az egyetlen olyan helyi érdekcsoportnak 
tűnik, amely b á r  sokszor küzd kudarcélm énnyel, sokszor érzi hatástalannak  
jelenlétét és csekélynek létszámát, m égis küzdeni próbál az intézm ényes ha
talom gyakorlók fondorkodásai ellen. F urcsa  ellentm ondása helyzetüknek, 
hogy bár érdekeikben  alighanem m egosztottabbak, m int a társadalm i h ierar
chiában a la ttu k  lévők, alulról nézve m égis a helyi m obilitási vágyak csú
csán állni lá tszanak , jóllakottnak és sikeresnek, döntésképesnek és együttm ű
ködőnek tűnnek , afféle egységes „új középosztálynak”. Közben pedig helyze
tük az in tézm ényesíte tt behódolás és dacolás, a részvétel és kívülállás, az 
egyetértés és rebellió  rotációjával jellem ezhető. Végső soron pedig: egy város 
értelmisége nem  csupán számossága arányában  figyelemrem éltó kutatási 
téma, hanem  éppen  m ert részként is árnyaltabban  jellemzi az egészet, s a 
részek kapcsolatvitele, az összműködés is kezében van, sokkal árulkodóbb 
a hogyléte, m in t az arányos vagy rep rezen tatív  csoportstruktúráké.

„A RÉGIÓT NEM A TÉR TESZI, HANEM A TÖRTÉNELEM”
(Paul Bois)

Könnyen rá m  süthető, hogy am ikor a kőszegi értelmiség „m entális rep
rezentációjáról”2 gondolkodom, ném iképpen elszakadni látszom  az objektív 
tudom ányosságtól, s „régi időket eszm ényítő” konzervatív álláspontra helyez
kedem. Szándékom  szerint nem így v an ; mindössze e „szimbolikus csoport
nak” társadalm i szorongatottságát törekszem  föltárni, hogy m egérthessük, 
m iként p róbálnak  a hétköznapok in terakcióiban — m int az erőviszonyok 
alávetettjei — a m egfélemlítettség és leértékelődés, a gyökértelenség és 
kényszerítettség ellen  küzdeni. Egy k isváros értelmisége, am ely egy régió, 
egy provincia szűkebb területén kell boldogulást találjon, igazából nem sok 
m agatartásm odell és érvényesülési lehetőség között válogathat. Mivel a 
földrajzi térben  és hierarchiában a központtól való távolság m indig a politi
kai hatalom tól és a társadalm i javaktól való távolság is egyben, a helyi ér
telmiség fokozottan  rákényszerül, hogy a lokális értékrendszer adott norm áit 
elfogadja, annak  m egfelelni igyekezzen. Dacos vagy félénk stratég iával per
sze változtatásra is törekedhet, de akkor vállalnia kell az erőviszonyok föl
forgatását, a ko llek tív  vagy egyéni megbélyegzettséget, a halm ozottan h á t
rányos közéleti helyzetet. Ezért gyakoribb az asszimilálódás, ez az univerzális 
hitvallás, m ely öröm  és haszon, boldogulás és önigazolás első föltétele szerte 
a világon, m in t a karakteres tiltakozás, am ely jobbára jelképes csak, s 
majdnem m indig kisebbségi szerep.

Az asszim ilálódás azonban még nem  identitás, nem valódi jelenlét és 
odatartozás, csak annak  színlelt form ája, m ely alkotó és értékelő kedvet, be
látó  és bíráló h an g o t nélkülöz, s a részvétel alapján nem m eghódítja a helyi 
hatalom stallum ait, hanem  jóváhagyja azokat. A kikényszerített elfogadó m a
gatartás s ennek  nyom án a szimbolikus leértékelődés rendszerin t szorosan 
kíséri a vidékiséget, a hátrányos m egkülönböztetés egyik ősform áját, amely 
ha kívülről m arn á  az értelmiségit, még h agy ján  lenne, de belülről rágja. És 
éppen ennek nyom án az önmagát h iányérzeteivel definiáló kisvárosi értelm i
ségi jó eséllyel rév ed h et a múltba, m int h a jd an i szociális előnyei em léktarto
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m ányába, vagy beállhat a közéleti küzdelmekbe. A szimbolikus javak pia
cán, ahol a személyes siker, a döntésjog, a béke, a szabadság a m indig szebb
nek tételezett jövő kapható, a „helyi hatalm ak nyilvánvaló hasznot húznak 
abból, ha kiárusítják  függőségüket” (Bourdieu) a magasabb hatalm aknak, s 
korlátlan behatolást engednek öntörvényű szféráikba. Ebben a monstruózus 
törekvésben az értelmiség m indenütt szerepet kap, de olykor épp ennek el
lenkezőjében, a tartom ányi, a provinciális, a lokális érdekek képviseleté
ben vállal önkéntes m unkát. E kétfa jta  m entalitás között meghúzódó csen
des többség pedig azt a té te t alkotja, amely a já ték térben  a konzerválás 
vagy változtatás irán t elfogadóan viselkedik, és se különbözni, se elismert 
lenni nem  vágyik. A lokális érdekeket közvetítő és védő m entalitás azonban 
nemcsak egészségesebb, de szinte egyedül ennek m arad ném i lehetősége ar
ra, hogy apologetikus törekvésektől függetlenül vagy azokkal vitatkozva is, 
egy fajsúlyos és autonóm  értékrendet hozzon létre  vagy ju ttasson  érvényre.

M ielőtt Kőszeg értékeit és közéletének tényezőit a m aguk dualizmusában, 
szándékok és attitűdök, eszközök és méltóságok formációiban m egm utatni 
igyekeznék, ki kell térjek  a vidékiség  létélm ényét m eghatározó és a helyi
séget szorongatottsággá változtató függésrendre. A helyi társadalom , az om- 
latag életkedvű lokális fejlődés ugyanis nemcsak Kőszegen, m ás kisvárosok
ban is rendre m egütközni kénytelen a tolakodó politikai beavatkozás és a 
központi akaratok jelenlétével. Ez a jogrendszertől független okkupáció min
denütt azt szolgálja, hogy kézben tarthatók  legyenek a várospolitika szabad
ságai és re jte tt törekvései. A túlszabályozottság és a fölfelé m ár nem működ
tethető ellenőrzési rendszer simulékonyan illeszti a várost a népgazdasági 
tervezés alkufolyam ataiba. A döntési rituálék és intézkedési hatáskörök tér
beli tagoltsága Kőszegen is autonóm iahiányt eredményez, s szintúgy tradí
cióvesztésre ítéli a helyi lakónépességet, m int egyebütt. Kőszeg sem tér el 
más régi városoktól abban, hogy a történeti cezúrák nyom án el kellett fo
gadja a kívülről-félűiről odaerőltetett értékrend elterpeszkedését, sőt rombo
lását, m elyet az odairányíto tt idegen vezetők, egy „ejtőernyős hatalom ” je
lenített meg. Ez a „jö ttm ent” vezetés, mely a régi kapcsolatok, a hagyomány
tartó  értékrend és a precíz terepism eret nélkül, olykor éppenséggel reális 
szakértelem  híján elsősorban káderhatásköri és apparátusi különérdekeket 
próbált érvényesíteni (egészen a hetvenes évek elejéig), később m ár a helyi 
erőkkel izmosodva sem tehete tt mást, m int hogy helyi ideológiává olvasz
to tta az országos célkitűzéseket. Az országos politikai függéstérben pedig a 
helyi értelmiségnek csak a másodvonalbeli befolyás, a m ögöttes sugalmazás 
szerepköre jut, am elytől független a központosított hatalom  „minimalizáció- 
ja ” (Gombár), am ely napjainkban m ár a tradíciók újraélesztése ellen hat, és 
a visszafejlődés ú tjá ra  veti nap m int nap a várost.3

A kisvárosokban működő asszimiláló folyamatok, m elyek az értelmiség 
helyi csoportjait karakterfosztásra, védőszínek fölvételére, a beolvadás és 
alkalmazkodás lelki produkciójára kényszerítik, ebben a városban érdekesen 
nyilvánulnak meg: jó  néhány kisvárosunkban mohával benőtt unalom  ural
kodik, itt inkább szellemi hadiállapot; a kisvárosatyák tradíció inak lenya- 
kazása megannyi városkában egyszerű visszafejlődéssel, dezurbanizálódással 
(Granasztói György) já rt, Kőszegen pedig a korszakos visszafejlődést követő 
föllendülés éppen a réginek ú jra  elfogadtatását hozta, például a barokk—rokokó 
főtér restaurálását, a régi házak kipofozását, a régészeti ásatások újraind ítá
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sát. A hagyom ánytisztelet i t t  je len  van az utcaelnevezésekben, a vendéglők 
cégtábláján, az útikönyvekben, az idegenforgalom ban stb., sőt a „pannon szel
lem iség” m ondhatni jogfolytonos fölidézésében is. És itt  újabb kitérő kíván
kozik e pannon szellemiség föltárásával. Mert lehetne ugyan mondani, hogy 
ez alig több erősen és archaikusán  kisugárzó tájegységi illúziónál vagy vágy
képnél, s ekként is kissé ódivatú  m ár . . . ,  de ha azt nézzük, hogy Kőszeg és 
a  nyugati határszél városai m in tha  a rómaiak ag riku ltú rá já t, vízszabályozó 
és ú tép ítő  zsenijét, szinte m áig folyam atosan tovább élő civilizációját áramol
ta tn á k  elő a D unántúl e h isto rikus vidékén, akkor nem  tévképzet m ár. Mert 
Pannónia az antikizáló em bereszm ény lakhelye m ár a m agyar hum anisták 
eszm evilágában is, akik szám ára az ország kisebb részét kitevő róm ai provin
cia m aradékai többet tesznek le tű n t korszak leleteinél, m ert (mai) határain
kon tú lterjedő  nagysága sok nép közös hazáját, egyetlen állam ba összefo- 
gódzó egységét jelenti. így  a pannon karakter nem  egy nemzet összléte, ha
nem  egy hum anista patrio tizm us, egy európai népsokadalom , egy nemzetkö
zi közösség barátságának, m egértő com m unitas-ának szimbóluma, melybe 
szervesen beletartozik az országvédelem  éltető föladata, a „keresztény világ 
véd fa lakén t” megálló magatartás is. A krónikás B onfini és társai a tá j ter
m észeti adottságaiban, an tik  bőségében, reneszánsz szerethetőségében, ural
kodói pom pájában és m űveltség-ligeteiben „Pán isten  fö ldjét” tisztelik, szá
m u k ra  a bőség és em beri szorgalom  ókori hagyom ány itt, ódáik, hazafias lel- 
kendezéseik fő m otívum a lesz „dús Pannónia”. Így nézve Pannónia provincia 
egyálta lán  nem tűnik  provinciálisnak, inkább italikus civilizáció lakhelyének, 
ahol archaikus igénnyel születik épület és használati tárgy, sőt a tá j az éle* 
forrásához, a valóság egyszerű közvetlenségéhez van közelebb, m int másutt. 
Az u tókor m ár ehhez a tájképzethez köti a törökellenes harc hősi feszültsé
gét m eg a kurucos nem zeti nacionalizm us protestáns alaptónusát is, melyben 
az „édes Magyarország” épp a „nem es Pannónia” eszméjével, az ádáz osztrák 
roham okat álló védőszellemmel azonos.4

S m ert Kőszeg városában épségben m egm aradt máig is a harcviselt vár, 
s barokk  pom pájukban állnak  m ég a főtéri házak, a 68 műemlékkel és 52 
m űem lék jellegű épülettel hazánk ötödik leggazdagabb történelm i települé
sének szám ít — nem csudálkozhatunk azon, hogy régi és mai helytörténészei 
e m últképzet nyomán m egalkották  és őrzik a „kőszegiség” eszmeképzetét. 
A város értelmisége, m ely a bronzkorig visszamenő folyam atként ismeri a 
helyi ipartörténetet, s a 13— 14. századig fölm utatja a gabona-, szőlő- és bor
kereskedés históriáját, ebből a „kőszegiségből” nem csak új öntudatot, de bi
zonyos mítoszt is kerít önm aga köré. S ez a lokalitással való rokonszenv, a 
város képviselete és becsének növelése szinte m inden tősgyökeres és jött- 
m en t szellemi em bernek büszkén vállalt m agatartása, olyannyira, hogy a leg- 
ellenzékibb kőszegi értelm iségi is behódolt etatistának  tűnik, helyi uralkodó
k a t m egerősítő szavazóerőnek, aki ha  mással nem, lokálpatriotizm usával vál
la lja  odatartozását. Kötődésük pedig nem látszat, hanem  makacs identitástu
dat, s nem  is mai: a harm incas évek adatai szerint a helyi értelm iségnek alig 
egyharm ada kőszegi, ugyanakkor a városi stallum oknak közel felét birtokol
ják , rá ju k  épül a helyi állam hatalm i apparátus, a katonai hegemónia és a 
kato likus doktrína egyaránt.5
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HŐSI TÖRTÉNET, ÖRÖK PEREMHELYZET

Kőszeg nevére az első asszociáció a török túlerő ellen városát védő Ju ri- 
sich Miklós elhíresült bátorsága; impozáns helyi ünnepségek és turistacsopor
tok előtt unalomig sokszor hangzik el haditettének történelm i sú lya; dicső 
em lékét utcanevek és harangzúgás, kiadványok és iskolás eszményform álás 
őrzi, nem titko lt büszkeséggel. Ám mindez csupán fényes felszín, közhelyes 
átlagdicsőség, m ert kevésbé kinyilvánítottan, de jóval többen büszkék arra, 
hogy az ország három  részre szakadásakor Kőszeg Ferd inánd-párti lett, míg 
Szom bathely János-párti, ami m entesítette utóbb Kőszeget a kényszerű be- 
hódolástól, sőt kiváltságokat je len tett a borral, fával és m arhakereskedéssel 
foglalkozóknak az örökös tartom ányok egész területén. A „kőszegi másság” 
tu d a ta  tovább élt a betelepített ném etek és osztrákok ellen, a bécsi jogható
ság ellen, a kurucok és labancok ellen, a grófi fennhatóságok és az oligar
chiák ellen, az osztrák zálogbirtokba kerülés ellen fo lytatott helyi küzdelm ek
ben. Kőszeg a 13. század óta virágzó mezőváros, a 16. században m ár rangos 
iskolái vannak, német könyvtára, fürdője és szegényháza van, s a kőszegiek 
lázadnak Szombathely ellen, am ikor az a 16. század végén várm egyei székhely 
lesz, meg Sopron ellen, melytől Kőszeg filiális függésben van. A kőszegiség 
nagyjából m ár ekkor öntudatképző  elem, s a lokális szellemiség m a is érté
ket lá t a m últ minden apró tényében: a lakófolytonosság, az ősiség tudata 
a csiszolt kőkorszakig vezeti vissza a település létét, a város m ai tere  illí
rek, kelták, rómaiak telephelye, avarok és frankok erődítm énye, m elyet Ist
ván k irály  védvárral erősít meg a ném et terjeszkedés ellen, K ároly Róbert 
önkorm ányzattal ajándékoz meg. Fényes dátum ok jelzik itt IV. Béla tárgya
lásait, megfordul a városban Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc, Liszt Fe
renc koncertet ad, és Szálasi Ferenc bujdosik falai közt. A 13. századi m ező
városi jogállás, az igazgatási és bíráskodási önállóság, a kereskedési szabad
ság és az exporttevékenység privilégium ai, a korai posztógyár-kezdem ény és 
az 1840-es évek takarékpénztár-szervezése magabízó öntudatot ad a mai kő
szegieknek; nemcsak tárnoki jogú város volt, de vármegyei táb la  központja, 
sőt országos választókerületi székhely is, és nagysága 1930-ban is alig na
gyobb, m int 1354-ben; itt él egy ideig Martinovics, Zsigray, R ájnis József 
és Faludi Ferenc, s a 18. század közepétől árvaházak, olvasóegyletek és be- 
tegházegylet, nyomda és részvénytársasági színházkísérlet, zeneegylet és szo
ciális intézményhálózat állnak talpra. A 48-as forradalom  m egszünteti a két
száz évig közfelkiáltással megszavazott követállítást, s a század végéig meg
bénul a helyi ipar, és kipusztul az éltető szőlő, a déli vasútvonal az ország- 
ú tta l együtt elkerüli a várost, megfogyatkoznak a szállodák, leapadnák a für
dők, leépü l. a posztógyár. . .  — vagyis megszakad a prosperitás időszaka, 
m elyre az öntudatos kőszegi ma büszkébb a lelke mélyén, m in t Jurisich  hős
tettére . S nem véletlen, hogy a több időszakban is elnémetesedő város nehe
zen tű ri Sopron vagy Szombathely felügyeletét, döntésjogait, vagy hogy dü
hös ellenállással fogadja Kőszeg a megszállásokat, áttérítéseket, főkegyúri 
hatalom átvételeket, miegyebet, az iskolareformoktól az ipartelepítésekig.

Egy funkció tudata, egy tájegységi egzisztencia, egy városi szerepkör for
m ájába folynak össze ezek a múltcsöppek. Kőszeg fejlődéstörténete úgy kez
dődik, hogy városként még meg sem született, topológiai funkciója szerint 
Bajorország keleti határvonalán (Ostmark) kap védő szerepet, ném et lova
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gok letelepedési helyéül szolgál, s a 13. században m ár borexportot közvetít 
nyugatra. Szent István tó l Zsigmondig jeles k irá lya ink  látnak benne védő
pajzsot, Hunyadi M átyástól a kiegyezésig ugyancsak a keletet nyugattól el
választó cezúrába esik, azóta pedig folytonos m ilitáris jelenlét jelzi frontier 
jellegét. Mivel az 1876-tól rendezett tanácsú várost a semmeringi ú t és vasút 
elkerüli, kénytelen á tadn i Sopronnak és Szom bathelynek a „Nyugat kapuja” 
szerepkör még m egm aradt részét; a trianoni döntéssel, Burgenland elcsato- 
lásával pedig pangani kezd a kereskedelem, az iparosok száma felére esik 
vissza, a még tevékeny zsidó kereskedőtőke kivándorol, m inden harm adik 
házra „lakás kiadó” cédula kerül. A fejlődésben m egtorpant könnyűipar és 
a leapadt kereskedelem  „pó tlására” fö lfu ttatják  az iskolaügyet: 1932-ben 
m ár három  elemi és öt középiskola, egy ipariskola és hét in ternátus műkö
dik, missziós szem inárium  és kisdedóvó, árvaházak és laktanyák népesítik be 
a várost. Egy helytörténész szerint „nyugdíjasok halódó városa” lett Kőszeg 
T rianon  után, illetve az 1923-as határrendezés során visszakapott kiránduló- 
helyek és erdők „nyaralóvárosi” szerepkört k ínáltak .6

Ez a ma közel tizenhárom ezres város úgy él a helyi tudatban, m int a leg
kisebb és legrégibb városok egyike, melynek 1328 óta önkorm ányzata és 1647 
ó ta szabad királyi városi ran g ja  volt, s ez értékeket m aradisággal védte, 
am ely inkább ragaszkodás volt a m últ egyre szépülő tudatához és értékei
hez, a régi kiváltságokhoz. A történeti privilégium ok emléke úgy megtölti 
előélettel a jelent, hogy szám ukra napjaink politikai vagy közigazgatási való
sága szinte konok beavatkozásnak tűnik, m induntalan  korlátozásnak, amely 
a hely szellemét veszi semmibe. A kőszegiek nem csak topológiai és gazda
ságföldrajzi hátrányaikat élijc á t napjainkban, hanem  megbízható értékeik  le
becsülését, sem m ibevételét is. A történeti városmag épségben m arad t egysé
gét, az itt élő polgárság konzekvens öntudatát és m agabízó erejét természetes 
örökségként emlegetik az önkorm ányzat eszményével együtt, m int kivívott 
és m egvédett szabadságokat. Túlélte a város a tö rök  ostromot, megharcolta 
a Habsburg-korszak négyszáz évén át a szabadságküzdelmek reá ju tó  részét, 
asszim ilálta a be^b értél ép íte tt ném et lakosságot, átvészelte a n á d  megszállást 
és a kitelepítések fortélyos-félelm es korszakát, m egszenvedte a zsidó tőke 
h iányát, és összehúzta m agát a hidegháború határövezeti m izériá jában . . .  
— de m ost m ár aztán úgy élhetnének, ahogy akarnak, ak á r egy m onum entális
sá növelt városi-polgári lokálpatrióta  önérzet kicsit megcsökött, de hagyom ány
hű  magabiztosságával, am i nemegyszer szimpla végvári öndicséretnek hang
zik, pedig szociológiai vagy tö rténe ti elemei m egerősítőek a helyi tudat érv
rendszerében.

A m últra és fejlődésre büszke kőszegiség ugyanis a politikai barbárságok 
ellen a maga kem ényebb ellenállóképességét hozza föl, nem pedig a behó- 
dolások vagy m egalkuvások alkuképességét. A város dicső híre az erő mél
tóságát adja, a m ásként gondolkodás pedig a direkt ellenállás tak tik á já t szor
galm azza : dacos nem m el válaszoltak a hódító töröknek, kegyúri osztráknak, 
hatalm askodó egyházi és világi méltóságoknak, s te tték  ezt minden kedvezőt
len  kereskedelmi, katonai, politikai vagy kulturális agresszió közeledtével. 
Alig volt itt földesúri, robotos kizsákmányolás, az egyházi fennhatóság kor
m ányzati elve is csak a 17. században kezdett csekélyen érvényesülni, de a 
középkortól a 20. századig az iparos és kereskedő polgárság autonóm ia-küz
delm ei jellemezték a városi életet. Például a katolikus többség (a két világ
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háború közt a lakosság négyötöde) bár k ézben  tartott ú jságszerk esztőséget  
és leán yn eve id ét, m un k ásegy letet és d iákszövetséget, m égis je le n tő s  sta llu -  
rnokat en ged ett át a lakosság egyh atodát k itevő  evan gélik u s k iseb b ségn ek , 
s m ég  több gazdasági pozíciót az 1,5% zsidóságnak .7 A  p o litik a i erőcsoportok  
k ü zd elm éb en  h angsú lyosan  je len  v o lt  a k aton ai iskolák  és t isz t i közösségek  
hatása , m ígnem  a város ellen  ford ulva , az „éb erség” h ely i irá n y ító iv á  váltak  
a k ritik u s korszakban, fő leg  az ö tven es évek  elején .

A kőszegi honpolgár bizonyos abban, hogy régről eredő hely i érdekek 
m indig is a helyi kontroll segítségével érvényesültek, méghozzá a területi 
funkció, az országvédelem felelőssége em elte tú l a várost az átlagos magyar 
kisvárosok érdekein. A határszéli helyzet így belső erővé és politika i súly
többletté  változtatta a lokális érdekeket, ami „országos érdek” fo rm ájá t kap
ha tta , önérvényesítő törekvések ürügye lehetett. Kőszeg „határb iztosító” sze
repe az Alpok lábainál, „védvár” jellege a középkor óta állandó, míg mond
juk  Fium e vagy Gyulafehérvár funkciója átalakult az időben, s a városodás 
vagy deurbanizálódás hatásainak kitéve, hullámzó státust ígért. Kőszeg örök 
perem helyzete  em iatt kézenfekvő ellenállási lehetőséget is biztosított, ha „kí
vülről determ inált” helyzetét fennhatóságok veszélyeztették. A kőszegi társa
dalom képben csekély a klasszikus ipari és jobbágytömegek aránya, s kis szá
m uk m iatt nem képviseltek hatalm i súlyt sem, de jelenlétükkel hozzájárul
tak  ahhoz a harm onikus belső feszültséghez, amely a külső kényszerek ellen 
a belső törvényszerűségek kisugárzásával hat, m intha a város a „Kőszeg a 
kőszegieké!”-elv alapján egy speciális értékrendben élne. S a belterjes érték
rend, mely ebből kialakul, előbb-utóbb a történelm i m últra és emlékezetre 
vagy az együttharcolási dicsőségre és mozgalmi összetartásra hivatkozó pol
gári illetve apparátusi logika következtében egyeduralkodóvá válik . A dek
larált elzárkózás persze nemegyszer védekezésnek is jó: Kőszeg ezzel elke
rü lh e tte  a hazai városfejlesztés ragályos betegségét, m egúszhatta, hogy a 
várh a tó  jövő reményében m indent el kelljen tagadni, ami a „bűnös” m últ 
része, s így kim aradhatott a m inden áron való ipartelepítési őrületből, a 
megalom ániás terü let- és méretnövesztésből, a m ániás m últpusztításból.

Persze ez a speciális helyzet még nem  biztosíthatta, hogy m indenből ki
m aradhassanak: a második világháború u tán i szocialista tervgazdálkodás itt 
is új ipari övezetet igyekszik terem teni, legalább annyiban, hogy a „foglal
koztato ttság” nimbusza m egterem tődjék, s a terü le torien tá lt város helyébe 
gazdaságcentrikus települést képzel, amelyben tájillúziónál alig  több a kötő
dés, de látványos term elés folyik. Kőszeg válasza erre a védekező lokálpatrio
tizm us m int történeti erő és m egtartó elv, amely végleteibe csúszva m a m ár 
fejlődésakadály. Itt ha egy múzeum, levéltár vagy árvaház nincs „kőszegi 
kézen”, ha a fennhatóság nem kizárólagos, akkor éppoly kényszeresen, ugyan
olyan diszkriminációs módszerekkel próbálják bekebelezni, am ilyen a hideg- 
háborús időkben m űködött a város ellen. M ert a sokáig ta rtó  függés, a külső 
központoknak alárendeltség kiterm elte a vágyat az autonóm  érdekek köz
életi érvényesítésére. így például ma m ár kim ondatott, hogy vezető pozíciók
ban  csak kőszegi születésű ülhet, s amíg ez rendben volna elm életben, kínossá 
és betegessé válik, ha alkalm atlan kőszegi kap városi stallum ot pusztán szü
letése révén. A helyi levéltár „gyöttmenit” igazgatója például nem  érdemel
het népfrontvezetői posztot, bár aktivitása sokszorosan fölülm úlja, tekinté
lye egyenesen elsöpri a helyi származású jelöltet. A kényszeresen belterjes
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káder fejlesztés — m iu tán  fölfelé itt is csak hadonászni vagy kapálózni képes, 
hiszen érvényességét m agasabb politikai érdekek szabályozzák — ily módon 
hiába próbálja „helyi erőkbő l” megépíteni a m aga eszményi napvárosát, így 
csak zárvány szerűvé válhat, elszigetelt sejtburjánzássá alakulhat át, s árta l
m ára van a város érdekeinek. (Nem kell részletezni, mi várható, ha az alkal
m i vezetés jogarát éppen a sötétebb lelkek kapják kezükbe ..  .)

A védekező reflexkén t és harcmodorként alkalm azott lokálpatriotizm us 
nyilvánvalóan beszűkíti az értékrendet, a döntés-érvényességet és a lehető
ségeket is. A tiroliasan m egható, tiszta városi tá jk ép  és barokkos elegancia 
például mentes a bom basztikus lakótelepi m onstrum októl — ám kommunális 
és lakásproblém ák nyom asztják  a várost. A „teljes foglalkoztatottságot” há
rom  textilgyári egység k ínálja  — mégis vagy ötszáz-ötszáz m unkás és hiva
talnok já r  Szom bathelyre a Piroska-vonattal. Egy belterületi műemléki épü
le t iskolává avatása három annyiba kerül, m int új épület fölhúzása a két ki
lom éterrel távolabbi lakótelepen — ez évekre szóló várospolitikai v itá t szít 
a közvéleményben . . .

A zárkózottság pedig a lelkek mélyén nyom asztóbb: látszólag háboríta t
lan  határvidéki nyugalom  ül it t  a helyi atm oszférán, lassú kisvárosi pros
peritás simogatja az em berek leleményes életm ódját. I tt a hatvanas évek 
végétől m ajd’ m inden m ozdítható forint-fillér a m űem lékekre és fényképe
zőikre megy el, s a m egtérülő  értékőrző igyekezet tavasztól őszig ném et szó
tól hangos idegenforgalom ban kulm inál vagy nagystílű  történelm i filmekben 
kam atozik. Sokak em lékezetében m ár a vasfüggönyös korszak kötelező határ- 
kapálásai is csak jópofa em lékm ütyürök . . .  — a lelkek mélyén azonban kér
gessé ülepedett az éberség merevsége, melynek m ár a több évszázados né
m et „nemzetiségi” jelen lét (olykor éppenséggel tú lsú ly  is) kialakította elő
képeit az óvatosság, a befelé irányultság, a m aguknakvalóság televény m aga
tartásm intáiban . A kőszegi lelkészek panaszolják, hogy a kicicomázott tem p
lomok műemléki falai között is szekularizációval kell küzdeniük, a ném et 
nemzetiségi tudat „ki le tt ir tv a ”, egy kétszáz fős evangélikus gyülekezetből 
mindössze két, sorsára m ár legyintő öregasszony m er ném etül megszólalni. 
A helytörténészek pedig m indun talan  mondják, m ilyen rettenetesen nehéz itt 
a kívülről érkezőknek, a „szalajto ttaknak” bizalm at vagy egyenrangúságot, 
egyenjogúságot kiérdem elni.

Talán kézenfekvő volna konzekvens értékrend és magabízó tudat jele
kén t értelmezni a befelé fordulást, amely az értelm iségi kapcsolatokat is jel
lemzi. De föltűnik, hogy olykor diadalittas-m ám oros örömmel toroznak a le
pusztu lt vagy föl sem n ő tt egzisztenciák, ha sikerül egy nem kőszegit „ki- 
csökkenteni” a beleszólási helyzetekből, közéleti jogokból. Amatőr káderezés, 
m erev skatulyázás sorolja be itt az értelmiséget, am elynek megítélésében 
nem  közéleti buzgalma, nem  tettei mérvadóak, hanem  származása. Szinte 
m ám oros bosszúval, gáncsos igyekezettel torolják m eg ra jtuk  az idetévelye- 
dést, s nemcsak a hatalom gyakorlók tesznek így, hanem  a házmesterek és 
csaposok, hivatalsegédek és tanácstagok is észrevetetik a delikvenssel, hogy 
jö ttm en tkén t (legyen ak ár húsz éve itt) nem egyenrangú fél. Ebben a város
ban, ahol korán polgárosult Gazdakör, Hegykör és Iparoskor töm örítette még 
a kétkezi m unkásokat is, szinte értékképzetként úgy m érik  az idegent: „van-e 
m ár hegye” (kertje, szőleje) vagy nincs, m ert ugye, aki m aradni akar, an
nak kell leg y en . . .  Ebben a városban, ahol 1937-ben például harmincnégy
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állami és polgári, hét katonai és huszonkét egyházi közösség (szövetkezet, 
kör, szervezet, szövetség, rendház, iskola, érdekképviseleti szerv) m űködött 
tíz gyár és négy részvénytársaság mellett, s ahol mindezekhez elképesztő 
mennyiségű idegen jö tt dolgozni, tanulni, üzletelni, gyógyulni a városba, 
úgyszólván érthetetlen, m iért éri oly kemény m egkülönböztetés, „felülbélyeg
zés” a letelepedő idegent, a bevándoroltat. Ebben a befelé keményedésben le
het persze valam i a politikai befolyások ellen védekező reflexből, a meglassult 
reakciókészségből, valam iféle meggyengült társulásképességből, de mindez 
még sovány válasz a megcsontosult karakterre.

REGIONÁLIS HELYZET — FEJLÖDÉSARNYÉKBAN

A magyar mezővárosok önellátó tevékenysége, piacképessége és kereske
delmi mozgástere a 14—15. században m ár lehetővé te tte  a városoknak m int 
vonzáskörzeteknek megerősödését, továbbá az evvel járó  közigazgatási, ön- 
korm ányzati előnyök megszerzését. A török uralom  a la tt folytatódó tranzak- 
tív m arhakereskedelem  és piacjogú városok tőkelfelhalm ozása a hódoltság
ból menekülni próbáló lakosságot is vonzotta, és letelepedésre késztetve köz- 
igazgatási egységbe fogta. A nyugatias városmodell, m elyben a gazdálkodás 
egyszersmind városalakító és települési specifikum okat képző erő, nálunk is 
alternatív  modell volt, ám az igazi urbanizálódás lehetősége mégis elm aradt 
(mint például Kőszegen), m ert a polgárság főleg nyugati eredetű m agja ide
gen volt, s a városi fejlődést nem  okvetlenül a szűkös helyi gazdasági-ipari 
lehetőségek vektora szerint képzelte el. Ezekben a városokban a kereskedelmi 
tőke nem vált közvetlenül befektethető ipari tőkévé, s így nem a lokális gya
rapodást szolgálta. Sőt, a látszat-prosperitások is elfedték, hogy csupán ad
m inisztratív, katonai és forgalmi központ a lakult ki tervszerű városfejlődés 
nélkül. A vélt és valódi városfejlődés többnyire azon áll, hogy a közigazga
tási rendszer milyen módon határolja be a fejlődés-lehetőségeket, engedi-e 
a területi és az adózási képesség aszinkronitását, illetve a gazdasági aláren
deltségeket milyen módon köti össze a jogfosztottságokkal és eszmei-politi
kai meghunyászkodásokkal.8 A nyugati végvidék városai római alapokon m a
gasodtak tovább, de terü le ti funkciójuk, regionális helyzetük időnként súly
pont-áthelyeződést okozott, amelybe a hatalom gyakorlás m odern technológiái 
is aktívan beleszóltak. Sopron és Szombathely egyform án róm ai bázisról 
em elkedett föl, de m ellettük Kőszegnek lealkonyult, m ert funkcionális szerep
köre csökkent a végvári dicsőség után, illetve az elnyert határsávi őrszerep 
csupán visszaszorította, nem  előbbre tolta. A H absburg vám politikának alá
rendelt, kívülről korlátozott Kőszeg területi fejlődéséből k im aradt a vasút, 
így közlekedési-kereskedelmi szempontból kieső helyzete olyan lett, hogy a 
területfejlesztés és regionális fejlesztés figyelm ét elkerülte a város puszta lé 
te is. A periférikus topológiai helyzet, mely m agában is lem aradásra kénysze
rít, többnyire párhuzam os egy másik környék fölserkenésével, mely azután 
a redisztribúciós folyam atban rendszeresen többletelőnyökhöz jut. Szombat
hely és Zalaegerszeg központi (megyei) funkciója, prosperitása persze lehetet
lenné teszi, hogy regionális hanyatlást bizonyítsunk a határsáv  városaira, de 
túl a centrum  és periféria egyetemes problem atikáján, éppenséggel az ország 
m ásik felében is hasonlóak a periféria hátrányai: deformáció jön létre, mely
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a központokból jövő hatások elleni m agatartást és gondolkodást re jti, fejlő
désképtelenség alakul ki, m ozgáshiány, szűkülő horizont jellemzi a közérzetet, 
belső érdekszövetségek és szüntelen  önvédelem köti meg az erőket, s ezek a 
kényszerűségek „a periféria szélen- és fékentartásának ideológiájává” tor
zulnak az idővel,9 továbbá e m echanizm usok révén a periféria előbb-utóbb 
m ár önm agát rekeszti el a változásoktól és a jobbtól.

Kőszeg regionális helyzete egy „archaikus m odernizációt” (Granasztói 
György) tesz lehetővé. Egy perem helyzetbe szorult, zárványszerűen elszigete
lődött és rokokóba kövült város ta lán  egyedül az idegenforgalom  fölkarolá
sával fejlődhet, mondjuk ú t- vagy vasútvonalat is csak erre  hivatkozva épít
het, in fra s tru k tú rá t is csupán így igényelhet. Evvel — bár látszatra éppen 
városias előnyeit használja, értékesíti történelm i tőkéjét — voltaképpen visz- 
szalép tö rtén e ti jellege, feudális-korakapitalista m últja felé, persze annak ön- 
korm ányzati előnyei, rangja nélkül. Ahol nincs m ár polgári, civil kontroll a 
helyi vezetés ellen, ahol nincs kollégium a a közvetlen képviseleti csoportok
nak, o tt a viselkedésmodellek és -norm ák torzulnak, kispolgáriasodás indul, 
az érték rend  elsatnyul, a szabadságjogok hanyatlanak, a stallum ok formali- 
zálódnak.

Ha úgy tűnne is, hogy egy több  száz éves városi település városiasságá- 
nak m értékén  fölösleges elgondolkodni, s a dezurbanizálódást emlegetni, 
mégsem az. A helyi értelmiség értékelése szerint is k im utathatók  a neural
gikus pontok, melyek a lokális érték rendben  és a jövőképekben okoznak za
vart, m in t a leépülés jelei. M ert h a  a városkutatások param étereit Kőszegre 
vetítjük, akkor a lakónépesség nagysága és a város közigazgatási szerepköre, 
funkciói, ille tve ezek változásai a lap ján  nem fejlődés-, hanem  bom lásfolya
m atokat regisztrálhatunk itt az u tóbb i évtizedekben. Kezdve a helyi hatalom  
és helyi igazgatás sorvadásától a lokalitás konzervatív reflexeiig,10 a periféria- 
tudat k ialakulásától az elvándorlás és elszegényedés formációiig. M ert Kő
szeg „történelm i város” jellege, ahol ugye a méltó m últ a dicső jelen talp
köve lehetne, hiába jelképes súlyú a m agyar történelem ben, ha ez kevés ah
hoz, hogy a háborús újjáépítés cím én kiérdem elje a rekonstrukciós segítsé
get, a régi „varázs” helyreállítását. (Ugyanakkor persze az új lakókörzetek, 
városrészek kialakítását éppen e tö rtén e ti jellegre, a városkép barokk teljes
ségére hivatkozva nem kezdhették el egészen 1972-ig.) A város pedig a pol
gári atm oszféra eltűntével, az önkorm ányzati jogok hiányával, a lokális gaz
dálkodási-term elési érdekek m egváltozásával elveszti vonzását, megcsappan 
a városi-közösségi hagyományok értéke, fölborul a kézben ta r to tt  értékrend, 
s az általános normaromlás k ihat a jövőképre, elhom ályosítja a perspektívá
kat is. A tisztázatlan városi s tá tu s  lehetetlenné teszi, hogy ipari, agrár 
vagy ip ari-ag rá r preferenciákat k ap jon  és a kedvezm ényezettek között ne 
hátra  szoruljon. A kilátástalanság lélekszámcsökkenéshez vezet, ingázás in
dul a m egyeszékhely és Budapest felé, csökken a helyben lakás és helyben 
dolgozás érdekegysége (Böhm A ntal), s a várost tovább szegényíti, hogy gon
dolkodó és m unkaképes kőszegiek energiáit „exportálja”. A népesség hely
ben ta rtá sá ra  új lakótelep kellene vagy  ú jra  föllendített helyi ipar . . .  De új 
lakást elsősorban az utánpótlásként behívott értelmiségnek kell adni a la
kásra váró  régiek kielégítése helyett, új iparból pedig a felsőbb hatalm ak 
csippentenek le, vagy m egszüntetik a műemlékvédelmi tám o g atáso k a t. . .  A 
helyi vezetés dilemmái pedig nem  válaszok az eltérő joghelyzetű városrészek,
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az értékek állagőrzését követelő közvélemény és a térnyerésben érdekelt 
értelmiség kérdéseire.

Ráadásul Kőszeg tö rténeti és fölrajzi helye term észetes közegként és 
valódi piacközpontként, nyelvi és historiális közösségként nem  Budapest
hez, hanem  Bécshez, Grazhoz és Burgenlandhoz volt közelebb, s ez a kapcso
lat a trianoni tollvonással tragikus véget ért. Kőszeg számára nem csak meg
csonkított a mai Magyarország, de a negyvenes évek végi éberkedések és gya
nakvások gyötrelmeivel máig terhes is. A városba történeti szerepe, „ellensé
ges h atás” alá kerülése m iatt m integy húsz évig semmiféle fejlesztési összeg, 
baráti szó vagy kedvezmény nem  áram olhatott, hacsak a zord zöldávós fel
ügyeletet, a célirányos politikai bizalmatlanságot, a kémlelő és ellenőrző szán
dékot nem  vesszük annak. Ez azonban nem igazodáskényszert szült a kősze
giekben, hanem  büszke és dacos ellenerőszakot, a lokális ön tudat m ásutt is 
törvényszerű válaszát,11 ami viszont sokszor kapta a politikai reak tiv itás, be
felé fordulás és közéleti közömbösség formáit. A trotőrcipős idegenvezetés á t
lagos, kollektivisztikus érdekeket tételező ideológiai túlereje, a vérrel-vassal 
erő ltetett konszolidáció, az önellátás szintjén vegetáló gazdaság és a paran
csokat félő végvári m egalkuvás le tt az új rendszer hírnöke, am ely megjelent 
a visszafejlesztés és „stagnálás” eszközével, s kedvét szegte a magabízó ön
tudatnak, leépítette hosszú időre előre is a helyi történetkép büszke nosztal
giáit. Szám ukra az egyetlen kézenfekvő életviteli lehetőség a „kiegyezés” 
lehetett, ahogy Kőszegen az 1949—1958 közötti korszakot nevezik.

FÜGGÉSREND ÉS SZEREPVÁLTÁS

A súlyponteltolódás, amely a város regionális helyének biztonságától, a 
nyugati orientációtól, piactól fosztotta meg Kőszeget, valam int a külpolitikai 
okok m ia tt elszenvedett háttérbe szorulás, amely letörte a helyi reakciókész
séget, végül is védtelenné te tte  az asszimilálódás ellen küzdőket, látszatiden
titást erő lte te tt rájuk, és védekező reflexeket hívott életre. A betelepülő ér
telmiség külső kapcsolatokat hozott ugyan, s így nyitni próbált a város zárt
ságán, de sem a perem helyzetet, sem az autonóm ia-hiányokat m eg nem  szün
tethette. A központokból delegált helyi hatalom  és a bevándorolt értelmiség 
egy „lokális etatizm us” képviselőjének tűnhetett, mely elnyom va a helyi szel
lem et és érdekviszonyokat bomlasztva szét, nem  is lehetett más, m in t állam
tól e ltarto tt, érdekegyeztetésre beállított, norm atív egységet képviselő idegen- 
ség. A státusától megfosztott, funkcióiból k ilendített, tősgyökeres, tradicioná
lis értelm iség előbb asszim ilálódásra próbálta kényszeríteni az ú jakat, majd 
kohéziós erőként m űködtetni kezdte lokálpatriotizm usát. A harm incas évek 
„nyugdíjas- és iskolavárosát” m ár több száz éves autonóm iához kapcsolt ön
tudat jellemezte, s a városi értelmiség aránya a kőszegi állam i-hatalm i, ipari
kereskedelm i stallum okban 44% volt, s közel m inden értelm iségire két stá
tus ju to tt. (A Polgári Körben pl. 76,7%-os az arányuk, az egészségügyben 
55%, a városi képviselőtestületben 36,6%.) Az iskolák, neveldék, rendházak, 
képzők révén pedig a helyben képzett, de a megyében letelepedők is tovább
vitték, képviselték valahol a város érdekeit,12 am iként például a kőszegi pe
dagógusok egyharm adát o tt is lá tjuk  különféle társadalm i funkciókban, a he
lyi közéletben. A háború u táni lokálpatriotizm us megerősödését pedig nem

43



csak  a központi iniciálék szolgálatkész végrehajtása h ív ta  életre, hanem  az is, 
hogy  míg a húszas években „K ínának h ív ták” Kőszeget megyeszerte, m ert 
sz in te  fal vette körül, a h a tv an as évek végére m ár m inden kőszegire nagyjá
ból két bevándorolt ju t. A ha tv an as évek végét jellem ző autonóm  társadalm i 
m ozgások és reform törekvések, továbbá az autonóm iát erősíteni szándékozó, 
ám  inkább korlátozó in tézkedések13 m indenesetre k iszolgáltatottá te tték  a he
ly i értelmiséget, generációs tapasz talattá  építve a lakóhelyből és m unkahely
ből áradó asszimilációs szándékokat,14 melyek a politikai intézm ényektől ered
te k  és összetartozáshiányt eredm ényeztek. A „hely szellemét” közvetíteni és 
lé trehozn i hivatott értelm iség egyben az állami beavatkozás m értékének csök
kentésében  is tudott vagy ö n tudatlan  szerepet kapott, ám  az intézm ényesített 
fo rm ák  között éppúgy k iérdem elhetett dicséretet és közvetlen m egtorlást 
ugyanazért az érdektörekvésért. A mechanizmus lényege az értékrendszer ösz- 
szezavarása volt: a szelídítési technikák egy része szokásjogi alapon, egy h a 
gyom ányos „átörökítődés” részeként működik, és lényeges eleme, hogy a 
m egengedett és a tilto tt sohase kapjon fölism erhetőbb formát, m int a meg
tű r t .  A tilalomfák ily süppedékeny erdejében eligazodni még a született helyi 
értelm iségnek sem könnyű, h á t még a bevándoroltnak, akit testtartása , tekin
te te , tervei azonmód eláru lnak , m ihelyt valódi jogok és helyzetismeret, föl
hatalm azás és jóváhagyás nélkü l m er belekukucskálni vagy beleszólni a he
ly i v iszonyokba. . .

A bevándorolt értelm iségi, a „metoikosz” reform tervei, hozott értéknor
m ái használhatatlanok lesznek, m ert szétmorzsolódnak a helyi konfliktusok
ban , fennakadnak az u ralkodó apparátus uralm i módszerein. Egy ideig még 
ta r t  a m ásutt feltöltődöttség állapota, ám az energiák fogytán a hierarchikus 
kiszolgáltatottság nőni kezd. A lokális hatalom m űködés egyik sarkalatos kér
dése ez: ha a helyi vezetés valóban konkrét helyi döntések édes szülője len
ne, akkor ezeket az im portá lt és meg nem tö rt energ iákat tétovaság nélkül 
használhatná  a város érdekében  vagy akár saját potenciális ereje gyarapítá
sához. Ám az idegenből jö tt  értelm iségi félelmes, m ert betöretlen, nincs még 
h e ly e  a kezelhetőségi h ierarch iában , „hátországi” kapcsolatai m iatt megbíz
h a ta tla n  is, amíg szocializálódni nem  képes, beolvadni nem  hajlékony, vagy 
am íg  állja az erőpróbákat. E bben a véghelyzetben m inden bevándorolt értel
m iségi előbb „h á lá tla n én ak  bizonyul, s autom atikusan ellenzékinek is, m ajd 
a k u ltú ra , a közigazgatás, a városrendezés és egyéb átpolitizálódott területek 
egy ikén  az állam visszaszorításának eszközeként m űködhet függésromboló 
vagy  kényszerlazító szerepkörben. A racionalizált politikai ideológiáktól (Gom
b á r  Csaba) független valóság így tere t kínál a helyi értelmiségnek és érdek- 
azonosságot a helyi vezetés velük  való kom prom isszum ának. A kőszegi értel
m iség m ár mennyiségi súlya a lap ján  is m egterem tője lehetne a helyi légkör
nek, ám  többségük jól idom íto tt hierarchiában orvosként, pedagógusként, 
ku ltú rm unkáskén t m ár csak kisebbségi befolyást gyakorolhat, m ert izolálja 
ő t az intézményrendszer. A depolitizált többség pedig a lényeges dolgokba 
nem  lá t bele, alkalmi spon tán  m egnyilatkozásait am úgy is leintik, m ondván: 
a p r iv á t boldogulásra tö rekvés megbontójai a lokális egységnek, az érdek- 
egyeztetéses  törekvéseknek. S h a  a kőszegi társadalom  érdektagoltságát néz
zük, a kompromisszumokat, a toleranciát m érjük, akkor nem a helyi értel
m iség  reform hajlandósága a jellem ző, hanem az érdekek és törekvések anar
ch iá ja , amelyben a k ritikus alapállás egyben „ellenzéki” is, az értékes embe
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rek menekülése vagy sértettsége pedig a közélethiány okszerű m agyarázata 
lesz.

Az idegenellenesség légköréből kitörni igyekvő értelm iség jobban jár, 
ha csupán lavíroz érdeksérelem  és kedvezmények között, s azt a látszatot 
kelti, m in tha hagyná m agát legális és hierarchikus form ákba  adjusztálni, s 
elfogadná, hogy egységre, összetartásra van szükség. A kollektív  (hatalmi) ér
dekazonosságot tételező ideológia ugyanis az összérdekre hivatkozva próbálja 
engedelmességre szorítani a helyi m entalitást, jelezve egyszersm ind a helyi lé
te t szabályozó fennsőbbségeket, ak ik  m int a városon tú li külvilág képviselői 
m itikussá válnak.15 A városi tradíció  azonban a külvilággal való megküzdés 
volt, megfékezendő befolyás, am ellyel szemben nemcsak a helyi érték rend  ér
tékelődött fel, de védekező reflexek terjedtek szét a felső befolyásolásokkal 
szemben. Az új helyi értelmiség azonban éppen ezt a form ális és fenyegető 
külvilágot használja föl érdekei érvényesítéséhez: m egyeközponti vagy buda
pesti kapcsolataik fenyegető erejével intézik ügyeiket a helyi vezetés feje 
fölött átnyúlva. Ugyanis olyan sajátos helyzet keletkezett, am elyben a helyi 
politikai vezetés — amely im m áron több kőszegiből m int nem  kőszegiből 
áll — diktál az egyik oldalról, a városi kulturális élet irányító i — a könyv
tár, a múzeum, a levéltár, a pedagógiai kutatóintézet irányító i — pedig a 
másikról, s a korábbi korszakokban töm egkapcsolatait vesztő po litikai vezetés 
látszik háttérbe kerülni. M ert tú l azon, hogy a helyi irányítási h ierarch ia köz
pontja, a városi pártbizottság alkotm ányjogilag sem tisztázott státusú , a kol
lektívnak titu lá lt hatalom  ráadásul m ár kezdetben is bele-beletaposott a he
lyi érdekekbe: a pártszékházat rögtön a pompás Bálházba telep ítették , az 
1945-ben alakult m unkásdalárdát a textilm unkások szakszervezete oszlatta 
föl 1949-ben, s a hírnevet elért helyism ereti gyűjtőkör tevékenységét meg az 
idegenvezető-képzés legális fo rm ájá t is fölszámolták.16 Az értelm iség osztály
helyzet nélküli politikai közössége azonban, mivel csak lazán defin iá lt moz
gásteret kapott, s azt is csak hitbizom ányba, hogy norm abontás vagy illem- 
szegés esetén visszavonható legyen, megpróbál önálló érdekszférát létrehozni 
az erőszak és az értékelvek kisvárosi rendjében. Ugyanis „az eszmék soha
sem eszmei voltukban, az em berek belátására, értelm ére való hatásukban 
válnak hatóerőkké, hanem  m indig valami konkrét társadalm i, gazdasági, 
politikai s egyáltalán reális helyzeten keresz tü l. . .  A keleti kereszténység 
területén  épen m aradt a keletróm ai birodalom, tehá t épen m arad t a hatalom  
birtokosainak fölénye az elmélet, az értelmiségi em ber tá rsadalom kritiká já
val szemben” — írja Bibó István17 —, s ebben a kritikus m entalitásban, az 
érdekkihívás módszerében m ár o tt van az ellenállás a „szalajto ttakkal” szem
beni ellenszenvre és a konfliktusos próbatételekre is. A bevándoro ltakat el
szigetelő megbélyegzettség rendszerin t szótlansággal m enti föl a hatalom  de
moralizáló és önigazoló igyekezetét,18 de ha olykor politizálódni képes és cso
portérdekeit összefogja a helyi értelm iség, akkor erővel győz. A helyi vezetés 
ugyanis még lokális sikereket is alig engedhet meg m agának felsőbb jóvá
hagyás nélkül, kockázatokat pedig semmiképpen, a helyi értelm iség viszont 
egyesülhet új és tradicionális egyedeivel, hogy a fennállót b írálja. A város- 
vezetést a külső megítélés, a föléjük rendeltek elégedettsége készteti döntések
re, miközben a helyi értelmiség m egterem theti a m aga nyilvánosságát és biz
tonságát, bár já ték téren  kívülre próbálják szorítani. A kisvárosi s hovato
vább „a m agyar döntésrendszert általában az jellemzi, hogy a bekövetke

45



ze tt változások eredm ényekén t ma m ár többé-kevésbé képes érdek- és v é 
lem énykülönbségek beszám ítására, de alig képes még ezek nyilvános integrá
lására. Az érdekbeszám ítás jórészt nem a nyilvánosság előtt folyik — ez per
sze korlátozza ha tékonyságát is —, hanem  a színfalak m ögött.”19 A politikai 
apparátus, anélkül, hogy a döntésm echanizm us alapelveinek („demokratiz
m u s”, „kisebbségi vélem ény védelm e”, „döntési a lte rna tívák” stb.) aláren
delné magát, úgy viselkedik, m int a m indenkori fejlődés intézményes biztosí
téka. Ám ebben a teleologikus célban szem bekerül a közakarati szférával, 
m elyben indítványozóként o tt van a helyi értelm iség, am ely kompromisszu
m ok kicsikarását v á lla lja  elvi síkon, anélkül, hogy az uralkodó erőfölényt 
elfogadni látszana. Az intézm ényesült és spontán folyam atok így kihívások
ban  jelennek meg, m elyek kim enetele a hatalom viselők tolerancia-érzékétől 
is függ, ugyanis attó l, m ilyen m értékig hajlandók elviselni a városi értelm i
ség kifelé irányuló m ozgását és emberi kapcsolatait. K ét h ierarchia áll föl 
így egymással szemben, m ely szorongató helyzetet eredményez, de lehetőséget 
ad  a külkapcsolatok szabályozása révén a belső harm óniára vagy éppen a re 
la tív  önállóságra is. A helyi intézményes hatalom  ereje olykor elég a külkap
csolatok időleges elvágásához, de a politikai akarat patriarchális kezelésében  
rendszerin t kevés az, hogy névtelen csinovnyikként az állam i akarat vagy 
„társadalm i érdek” nevében döntenek. A városrendezési terv  például, amely 
hatvanegy  tanácstag buzgó győzködése árán  k íván t jóváhagyást, m ajdnem  ki
sik lo tt azon, hogy nagy  tek in télyű  pesti m érnököket állíto ttak  mellé szónok
nak , ami m ár gyanús volt. (Egyben persze jelezte azt is, hogy az alkalmi vá
rosvezetés mindig hatványozo ttan  vagy nagyságrenddel erősebb, ha a végre
h a jta tásró l és elfogadtatásró l van szó, m ert in tézm ényesített gépezete mesz- 
szebbre nyúlik, m in t a helyi értelmiségé, am elyet ily módon önmaga és a vá
ros, illetve uralm i b iztonsága és a hierarchiák m agasabb lépcsői közé kény
szer! tett.) Adott esetekben persze az igazgatási érdek  m egkívánja azt is, hogy 
a  helyi értelmiség p riv á t kapcsolatait mozgósítsa, ha  az érdekkijárás ú tja  
ezzel a város érdekében rövidül meg, s ezt ak ár beszám ítja saját státus
bizonytalansága árán  is. Ha például jó valu tá t hoz, ak ár kötelezze el m agát 
a Jurisich  Gimnázium a M agyarok Világszövetsége nyelvi nevelőakcióinak, 
vag y  ha pénzt ígér az OPI segítsége, ám kösse m agát hozzájuk a kőszegi 
gyógypedagógiai k u ta tó in té z e t. .  .

A helyi társadalom  önsorsalakító törekvései, am elyek az önállóság, a dön
tésképesség és a tervezésbiztonság elvi föltételein alapulnának, meglehetősen 
elb izonytalanítottak az egyenirányúsíto tt közéletben. A hatalom gyakorlás
b an  rokon érdekű intézm ények azonban még így is kénytelenek a helyi lob
by k  konfliktusaiban p á rto t fogni, hogy kézben ta rth assák  a spontán akció
k a t és az elkülönülések-kiválások folyam atait. A betelepült értelmiség ilyen 
úton-m ódon kivívja, hogy az érdektörekvések „holdudvarában” (Bánlaky 
Pál) befolyást gyakoroljon, hiszen a szakbürokrácia m egterem tette m ár nél
k ü le  a lokális h ierarch iát, am ivel lezárta az értelm iségi mobilitások útjait. 
A  helyi értékrendben épp ezért m ár nem a politikai h ierarchiába tagozódás 
je len t értelmiségi k a rrie rt, hanem  inkább a szakértelem  és a felhalmozóké
pesség, a kulturális és kommunikációs-közösségi kapcsolatok gazdagsága.

Ugyanis itt ez a valódi védekezés és az igazi jövőrem ény lehetősége, 
m ondhatnánk: az egyetlen. M ert a paternalisztikus kisvárosi légkörben, ahol 
a  hatalm i erőszak m echanizm usa semmiféle komoly (vétójogú) fórumon nem
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találkozik a társadalm i véleményezéssel, ahol a tényleges beleszólási lehető
ségeket egy felvilágosulatlan abszolutista uralom gyakorlás akadályozza, ahol 
a rövid távú „problém a-lerendezések” elsősorban az inform áció-visszatartás 
illetve -kiszivárogtatás csatornáin szabályozottak, ott egyszerűen csak arról 
van szó, hogy a döntésértelmezési és hatalom gyakorlási elvekben a helyi ál
lam i és pártapparátus más logikával viszonyul Kőszeghez és a kőszegiekhez, 
m int amazok őhozzá és a külvilághoz. S mivel a kőszegi vezetés is felülről 
inspirált, és jóváhagyott névsorral működik, vagyis megszolgálni és kiérde
melni törekszik a kinyilvánított bizalm at, valam int nem lehet közömbös a re- 
disztribúció, az újraelosztási szempontok irán t sem, m egpróbálja h á t jól ko
ord inált térben tartani a spontán mozgásokat. Egyben a rra  kényszerül, a vá
ros hagyományai és privát érdekek is azt k ívánják: az uralm i jelleg csorbí
tása nélkül konzerválja és ellenőrizze a helyi értékrendszert a külvilággal 
szemben, akár a belterjes gyanakvás légkörében, az önérvényesítő csoportok
kal ellentétben is. A város korábbi első titk á ra  még rendszeresen magához 
kérette  a befolyásosabb értelm iségieket, m ert a tanácstól k ap o tt információk 
érvényességében kételkedett — erre  a mai vezetés nem ta rt m ár igényt, naiv 
voluntarizm ussal nem konfrontálódik a kritikai valósággal, s épp elég ér
dem éül tudja, hogy a vaskalaposabb korábbi vezérek után szinte megváltó
ként m utatkozhatna . . .  Persze a burkolt és finomabb erőszakoskodások, ér
dek-transzform álások ma sem m entesek attól, hogy csoport- vagy rétegaka
ra tk én t fogalmazódjanak meg, elfedve valós tartalm aikat. A kőszegi tanács 
és a pártbizottság „két szomszédvár” típusú kapcsolata, m esebeli presztízs
konfliktusai, erőfitogtatásai kevésbé direkten, inkább agyafúrtan  építenek a 
befolyásolások és formális érdekszövetségek m echanizm usaira: korszerűbb 
és kontrolláltabb díszletek között kibontakozhatnak kisközösségi kísérletek, 
uralom -kijátszó megoldások is, melyek ötperces autonóm iát biztosítanak az 
értelm iség számára, jóllehet erősítik a gyanakvás légkörét.

Pedig a közéleti aktiv itásnak olyan szerepe van egy kisváros társadalm i 
életében, m int a súlypontnak a m echanikában: nélküle kiegyensúlyozott helyi 
norm arend nem épül föl, h iányában a jó kezdeményezések is megszűnnek 
irányzattá  sokasodni. Amidőn pedig a választóik vállán stallum aikba kapasz
kodó vezetők elmulasztják m egterem teni a közvélekedés lehetőségét és ér
telm ét, vagy midőn arisztokratikusan  úgy tesznek, m intha a közigazgatás 
m a m ár szakma lenne, és abba beleszólni csak szakember lenne jogosult, ak
kor bizony elfeledik, hogy a politikai m agatartást sosem a m egrendelt vagy 
engedélyezett ünnepélyes buzgalm ak terem tik, hanem  az idő, a szükség pa
rancsa kelti életre. Az egykedvű főhajtás, amely most még a  m egalkuvókat 
sokasítja, s a pilledt m úlandóság látszatával tom pítja a helyi értelm iség kü l
detéstudatát, holnapra esetleg megváltó disszonanciává érik, s túllépi a m ű
ködéslátszatok fenntartóit. A békésnek látszó jelen, amely a szerepszakadá
sok és hős nélküli életmodellek korszakának tűnik, egyelőre m ég idomtalan 
frázisokkal fedi az értelmiségi tudatzavarok feltűnésm entes form áit. Kősze
gen m ég a megkérdezettek többsége letagadja német nyelvtudását, de háza 
te te jén  ott a Bécset fogó an tenna; az értelmiség javarésze is tévé előtti fotel
ba és sarki borozóba viszi gondjait, de szándékukban ott feszül ta lán  egy lá t
h a ta tlan  változás jövőképe. Kőszeg példázatos, több évszázados harcképessé
ge m a a többség számára tátongó m últ, s a letarolt történelem  fölött napi
rendre térni csak az tud, aki méltósággal és keserédes flegm ával tű ri az asz-
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szimilálódás nyűgét, de közben keresi, hogyan szabadulhatna a korlátozott 
szabadság tehertételeitől. A sokféle magány között még a legrem énytelibb 
az, am ely a függés és függetlenséghiány közös élm ényében osztozik a cselek
vő közérzettel, csupán alkalom  kell hozzá, hogy m egnyíljon a változás felé.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSUL

A hatalm i tűrőképesség m ás fajtá jú , m int az em beri: a szabályalkotó, 
rendszerező és ellenőrző igyekezet nemigen tud vágyálm okra és fájdalm akra, 
akaródzásra és igényekre figyelni, m ert alaposan el van  foglalva avval, hogy 
gyám kodik a város fölött, billegve egyensúlyoz érdekek és konfliktusok kö
zött, alkalm i erőtöbbletével pedig meg-megfogalmazza, hogy önkorm ányzat 
kell, pénz kell, bizalom kell, védelem k e ll . . .

Az uralm i logikának ez az érdekfelfogási és konfliktuskezelési zavaro
dottsága szinte jól ism ert és term észetes forma a m agyar kisvárosokban. Kő
szeg regionális státusa és a helyi tradíciók érték ta rta lm a  periférikus defor
máció tüneteit m u tatja ; m e rt javarészt történeti okokból itt a lokális érdek- 
védelem  nehezen tű ri a m ás típusú m entalitást, a féken tartás ideológiává 
torzul, a helyi tudat önm agát rekeszti el a változástól és a jobbtól, az értel
miség elszigetelődik, s em ia tt a város is zárványszerűvé válik. Pedig hajda
nán a helyi hatalom, a város rangja, az önkorm ányzat eszmei és tettleges 
vállalása alapnorm a és v ita th a ta tlan  föltétel volt a lokális értékrendben, 
melyből m ára csak elb izonytalan íto tt öntudat és kiszolgáltatott közélet m a
rad t. A helyi társadalom  érték terem tő  csoportja, a helyi értelmiség m egfi
gyelésében addig a jövőt vallató  kérdésig ju to ttam : képes-e a kőszegi értelm i
ség szuverén érdekeit po litikává transzponáln i. . .  ?
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Mátyus Aliz

H A G Y O M Á N Y O K , PERSPEKTÍVÁK
ÉS VEZETŐ I S T R A T É G IÁ K  E G Y  F A L U K Ö Z Ö S S É G B E N

A FEJLŐDÉS SZAKASZAI ÉS A HAGYOMÁNY
PUSZTAFALUBAN

Nézzük, hogy a zempléni-hegyi község, Pusztafalu, átalakulása során 
m ilyen fejlődés-alakulatokat b írt, s m ilyeneket hozott létre attól függően, 
hogy milyen fokon és m ódon épült be egy önm agánál nagyobb s gazdálko
d ásá t—életét befolyásoló egységbe.

Az első — a későbbi elemzés szempontjából előéletnek nevezhető — ala
ku la t az önállóan gazdálkodó, családi term elést folytató szabad parasztfalu 
szervezete, mely szuverén, öntörvényű életet él, m egterem tve önmagán belül 
a működéséhez szükséges h ierarchiát, mely a term észetesség elve alapján mo
zog, változik, s a fa lu  fennm aradását biztosítja. Ekkor még a falu m inden 
külső kapcsolata annak  szerves működéséhez szükséges kiegészítő funkcióval 
b ír. Ez a faluközösség a lak ítja  ki a m inden későbbi időszaknál autonóm ab- 
ban  élő m aga-ura parasztot. Ennek az alaku latnak  reprezentánsai a faluban a 
hetvenedik évük felé közeledők és annál idősebbek.

Az első periódust nem  zárja  le az 1945-ös földosztás. Á ltala némi m ű
ködési zavar keletkezik, de a falu  m űködését biztosító gazdasági—társadalm i 
szerkezetben döntő változás nem  történik. 1945, az 50-es évek és 1956 Puszta
fa lu  életében figyelm eztető események, m elyek során a falu megszerzi a ta 
pasztalatokat egy külső, nagyobb szervezet hatásairó l. Az 50-es években en
nek  megfelelően ném i m ódosítást hajt végre term elési szokásaiban, 1956 u tán  
pedig  örömmel veszi tudom ásul a m egenyhült helyzetet, melyben term elését 
a  m aga módján, de a korábbinál eredm ényesebben végezheti.

A falu második periódusában  három  alakulat-variáció t érdemes m egkü
lönböztetni. A periódus az 1960-as téeszesítéssel kezdődik, s benne az első 
variáció  jellemzője a korábbi faluközösség szétzilálódása, képtelensége a m ű
ködő egységgé szerveződésre. Ez egy dezorganikus alakzat. A második variá
ció a term előszövetkezet és a másodparaszti foglalatosság együttműködése so
rá n  jön létre. Ki tu d  kristályosodni a m últ folytonosságaként fennm aradó 
m agángazdálkodás és a term előszövetkezeti lé t ettő l független, m unkahelyet, 
m unkalehetőséget adó, s bizonyos szálakon a m ásodik gazdaság term elésé
vel összekapcsolódó gazdasági szerkezete. A harm adik  variáció a termelőszö
vetkezet nagyobb részt vállalásával jön létre, am ikor a háztáji földek művelé
sén  keresztül a pusztafalusiak  ipari m unkavállalását teszi lehetővé.
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A második perióduson belül a falu beépülése tö rtén ik  meg egy nagyobb 
gazdasági szervezetbe, mégpedig úgy, hogy a téeszösszevonásig megőriz vala
m it önirányítási m últjából. Ezt az összevonás u tán  m ár nem  tud ja  fenn
tartani.

Pusztafalu 1960-ig, a közös gazdálkodás bevezetéséig m egfelelt m inden 
változás kihívásának. Ez azt is jelentette, hogy felelős volt önm agáért s min
den tagjáért. A faluközösség m int rendszer biztonságot és önérzetet adott. A 
falu lakói számára biztosította a közösség tevékeny részesének tudatát.

A falu szabad paraszti m últjából adódó sajátosságai 1974-ig elegendők 
voltak arra, hogy a pusztafalusiak kontrollálják a velük történő dolgokat, il
letve, hogy m aga-ura paraszt elődeik módszereit és harcm odorát az „alkuk” 
során és az elődök tapasztalatait term elésben és önirányításban egyaránt al
kalmazzák.

PUSZTAFALUSI TÉESZELNÖKÖK SZEREPEI 
A FALUKÖZÖSSÉGBEN

1960-ig az egész m agyar mezőgazdaság kollektivizálódott. Tehát Puszta
falu sem kerülhette el a sorsát. Amiben viszont a falu  gyakorolhatta korábbi 
közösségi szokásait, vezetőválasztása volt (a term előszövetkezet elnökéé), 
s ezen nem kevesebb m úlott, m int hogy érdekeinek képviselőjét lá thatja-e 
elnökében, vagy olyan vezetőt, aki nem a faluval, hanem  a falu életét meg
határozó tágabb környezet, azaz gazdasági—társadalm i szervezet képviselői
vel alkot egységfrontot. (Ez utóbbi helyzet jö tt lé tre  olyan falvakban, ahova 
„kintről” v ittek  téeszelnököt, illetve ahol a m ajdani elnök — rendszerint a 
téeszszervezés során — elkötelezte m agát külső erőknek.)

Nézzük a pusztafalusi történéseket!
1959-ben, am ikor a termelőszövetkezet szervezése folyt, a járás elnökje

löltje egy a szervezésben segédkező fiatalem ber volt. Ígéretet is kapott, hogy 
elnök lesz. Ezért is tu d ta  lánglelkűen elmondani a fejlődésről szóló szavait a 
kultúrház asztalaihoz leü lte te tt gazdáknak. A falu gazdái, de különösen az 
asztalhoz ültetettek, a hangadók másképp gondolkodtak a fejlődésről. Tudták, 
hogy az ő földjeik alkalm atlanok a közös gazdálkodásra. Még ha gépeket kap
nának a megműveléshez — am iket évek m últával kap tak  csak —, hegyvidé
ken azok is kevéssé használhatók. (Igazuk később bebizonyosodott, hiszen a 
termelőszövetkezetet az erdő, a fakiterm elés és később a fafeldolgozás ta rto t
ta  úgy-ahogy szinten. Őket igazolta a falu volt term őföldjeinek egyre na
gyobb arányú legelősítése is.)

Az aláíró gazdák tehát tud ták , m ire szám íthatnak, a belépési nyilatkoza
tokat kényszerből írták  alá. A nnak viszont ellenálltak, hogy elnökük a járás 
jelöltje legyen. Akit kiválasztottak, egy képességei, felkészültsége szerint al
kalmas, volt népfőiskolás fiatalem ber volt, akinek a családja kezdeményező 
volt a term elésben bevezethető újítások terén, ö  személy szerint a népfőisko
lái tanfolyam  után  ta rto tt előadásaival és gyüm ölcstelepítési kezdeményezé
sével nyerte el fiatalon a falu megbecsülését.

A járás jelöltjével szemben ő lett az ellenjelölt, s a falu őt is választotta 
meg. Meg kell említeni, m ert a falu jellegzetes m űködéséről árulkodik az el
ső téeszelnök megválasztáshoz való viszonya. Csak azért engedi m agát el-
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nőknek jelöltetni, m ert belátja, hogy kell ellenjelölt. Nem m intha nem len
nének  vezetői ambíciói, sőt épp ellenkezőleg. De ő, m ert jó  gazda, előre 
lá tja  és tudja, lehetetlen körülm ények között elnökösködve ham ar el fogja 
já tszan i ezt a lehetőséget. Hogy ő legyen az első elnök, egyéni érdekeinek 
ellentm ond. Annál az egy évnél, am it így téeszelnökként letöltött, később 
m indenképpen nagyobb jövőt jósolhatott volna magának. Még akkor is, ha 
a későbbi elnökök rugalm asabb s egyben kockáztatóbb vezetői m agatartása, 
szem ben az ő biztonságra törekvő, hagyományos szemléletével, feltétlenül 
hozzájáru lt hosszabb elnökösködésükhöz.

M ert a falu téeszelnökei közül az első, második, de az összevonás előtti 
Utolsó elnök is népfőiskolás volt — kevés kivétellel Sárospatakon, többségük
ben  a 30-as évek végén, 40-es évek elején —, tehát a falu volt népfőiskolá
sokat ta lá lt alkalm asnak érdekei képviseletére, a falu korábbi működési rend
jének  és későbbi jellegzetes m űködésének m egm utatására érdem esnek lá t
szik egy kitérő t tenni a népfőiskola m int intézm ény Pusztafalun betöltött 
szerepéről.

Pusztafalu t a környező településektől m egkülönböztette, hogy fiataljai 
szép számban vettek részt népfőiskolákon, részvételük pedig nyitási lehetősé
get, horizonttágulást, nagy egységekben gondolkodni tudást, kultúrához és 
hagyom ányokhoz való tudatos viszonyt alapozott meg. Ahogy Pusztafalu ki
vált a környezetéből, m ert fia ta lja it Sárospatakra, Kocsordra, Tyúkodra, 
R ónafőre küldte, kiváltak a fa lun  belül a családok közül is azok, akik gye
rekeiket népfőiskolára engedték. A nnál is inkább, m ert a nyitottsághoz, vál
toztatáshoz való képesség megszerzéséhez, a hagyom ányozott tudáson, isme
re ten  kívüli tágabb tudáshoz az időben egyetlen intézmény, a népfőiskola 
seg íthete tt hozzá.

Ha megnézzük, mely családok engedték fiaikat népfőiskolára, elkülönül 
a fa lun  belül a gazdák egy kisebb csoportja, amely kollektivizálás nélkül a 
falu  öntörvényű fejlődésének lehe te tt volna hordozója, így pedig fiaiban 
vezetővé választható alkalm as em bereket adott a falunak.

Közéjük tartoznak  azok a családi term elést irányító  gazdák, akik — 
m in t az első téeszelnök apja — kísérletezéshez, földjük term ényszerkezetének 
m egváltoztatásához, új term elési módszer bevezetéséhez kellő term ékfeles
leggel, -többlettel rendelkeztek, teh á t a változtatásra való képességük a több- 
biekéhez képest nagyobb volt. Ök m ár a 30-as évektől kezdve kalendáriu
m ok és mezőgazdasági szakkönyvek tanulm ányozására ford íto tták  téli nap
ja ik a t. Ide tartoznak a falu tisztségviselői, vezetői, akik a falu gazdasági és 
ehhez kötődő érdekeinek képviseletében, a családnál nagyobb egység veze
tésében, az ebben való gondolkodásban olyan egyéni képességek birtokába 
ju to ttak , melyek által fiaiknak is tágabb életteret, több lehetőséget biztosí
to ttak . Ide tartoznak a falu m esterem berei is m int a m esterségük folytatása 
által m ódosult családi gazdálkodásban term elők, akik m esterségük jellegéből 
következően gazdag emberi kapcsolatok ú tján  szereztek meg különleges tá 
jékozottságot.

(Az a néhány fiatal, ak it a falu akkori értelmisége, a pap, a tanító 
ta lá lt rá  alkalm asnak és javasolt népfőiskolára, csak akkor ve tt részt ered
m ényesen, ha a későbbiek során az ott ért hatást újabb erősítette meg. A 
m ás családokban rejlő többletadottságok hiánya esetükben elég volt ahhoz, 
hogy m egakadályozza a kibontakozást.)
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Pusztafaluról tizenheten vettek részt népfőiskolán. Közülük a falu első 
téeszelnökének népfőiskolára kerülését két szempont is biztosította. Család
juk kezdeményező is volt a term elés korszerűsítésében, s ezenkívül apja 
éveken keresztül a falu b író ja is volt. A második téeszelnök rendhagyó 
módon — b arátja  ösztönzésére — kerü lt Sárospatakra, m ajd ők ju to ttak  el 
Rónafőre is a gazdaiskolára. Az ő kettejük életpályáját határozta  m eg leg
szorosabban a népfőiskolái részvétel. Egyikük népfőiskolái sikereinek kö
szönhette, hogy a falu 1945-ben őt bízta meg, hogy eljárjon a Károlyi-féle 
erdő osztási engedélyének ügyében. E falujának végzett szolgálata közben 
bízták meg a Parasztszövetség Abaúj megyei szociális ügyeinek intézésével. 
A szövetség megszűntével állam i gazdaságokban szervezősködött, m ajd Ka
zincbarcikára m ent a vegyi m űvekbe, s gyári m unkásként fejezte be pályafu
tását. R ajta kívül a faluból k ikerü lt: a falu első felsőfokú in tézm ényt vég
zett embere, ma Jászszentandráson orvos; a falu második téeszelnöke, aki m ár 
elnöki megbízatása előtt egyszer, m ajd u tána végleg elhagyta fa lu já t, fő
könyvelő volt termelőszövetkezetekben, m ajd egy nagyobb tájegység halgaz
dasági vezető ellenőre.

A volt népfőiskolások közül — de a nem családi ösztönzésre bekerültek 
közül — került ki a falu boltosa, egy erdész és a téesz erdőgazdasági brigád
vezetője, e két utóbbi ma a falu pártvezetője, illetve tájegységi p árttitk ára .

Nézzük tovább a term előszövetkezet m egalakulása u táni pusztafalusi tö r
ténéseket !

A falu első téeszelnökének szerepvállalása tehát a falu szolgálatában te tt 
vállalás volt. Elnökként — heroikus küzdelemmel — napról n ap ra  végezte 
a tudható  teendőket. K iadta a m unkát, csoportokat szervezett, irodát alakí
tottak, és első beruházásként azt felszerelték papíráruval, m ajd a főkönyve
lővel együtt lehetőségek u tán  kezdtek kutatni. Tették teh á t a tehetőt. Dolgoz
ta tták  a tagokat gépek nélkül, ugyanolyan m unkatechnikával a földeken, 
ahogy egyéni gazdaként. A tagok érzékelték a káoszt, és értékek pusztulását 
látták. Az év végére — annak ellenére, hogy a tények és következm ényeik 
előre tudhatok voltak — a tagságból elkeseredett ellenállás váltódott ki. A 
járási vezetők ennek kanalizálására m egtalálták az érdekeiknek megfelelő 
módot. Az elnökre összpontosították a figyelmet, s éltek a bűnbakképzés 
ism ert technikájával. Akciójuk azzal kezdődött, hogy az elnököt iskolára 
küldték, m ajd közvetlenül hazaérkezésekor beszámoló jelentésre kényszerí
tették. Lejáratása ezzel a m ozzanattal kezdődött. Jelentés h íján  ugyanis az 
elnök nem tudo tt mást csinálni a bizottság előtt, m int elfogadta az átnyú jto tt 
beszámoló jelentést, és első látásra  fölolvasta. Innentől kezdve kínálkozott a 
lehetőség, hogy a járási vezetők ne a közös gazdálkodás helyi lehetőségeiről 
beszéljenek, hanem a vezető személyéről. A közös gazdálkodás kudarca — 
a termelőszövetkezet objektív értékelése híján — az elnök személyes kudar
ca lett. A gazdákban felgyülem lett képtelenségérzés és düh, am i robbanó 
erejű volt m ár, egy újabb elnök választásához szükséges energiákban leveze
tődhetett.

Felm erül a kérdés, m inek köszönhető, hogy a m agának elnököt választó 
falu képes volt rá, hogy elfogadja első elnökéről a járás vélem ényét. Nem 
látszik elégségesnek az a válasz, hogy mindez egy m egbom lott faluállapot 
következménye. Annál sokkal erősebben m űködtek ekkor még a falu  elő
életéből adódó sajátosságok. S így az ok is ezen a terü le ten  keresendő.
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A falunak — a kollektivizálást megelőzően — vezetőihez való viszonyá
ban természetesen k ia lak u lt reflexei voltak. Ezeket nem  lehetett gyakorolni 
a téeszelnökökkel, am ikortó l pályafutásuk során bekövetkezett az a vezetői 
átváltozás, melyet a fa lu  csakis idegenként élhete tt meg.

Mi is volt ez az átváltozás, mely a fa lunak idegen, s a téeszelnök-sze- 
repből következő, törvényszerűen lejátszódó folyam at eredm énye volt?

A falu által m egválasztott téeszelnökök a fa luért kezdték meg szolgála
tukat, majd a téesz éppen  ado tt periódusának függvényében olyan vezetői stí
lust vettek fel, am ely egyre inkább az egyéni am bíciók által ösztönzött sike
rek felé vezethetett, s m ely csak ideig-óráig találkozhato tt össze a falu kö
vethető  érdekeivel. Ebben a m ozzanatban a döntő: a belátható, követhető. 
Ugyanis lehetett a fa lunak  valóságos érdeke valam ely vezetője által tervezett 
változtatás, fejlesztés, ha  ez nem  illeszkedett bele a falu szerves fejlődéshez 
szokott hagyom ányaiba, e lváltak  egymástól vezetők és term elők, s ebben m ár 
csak a vezetők egyéni adottságai döntöttek, hogy energiájukból m ennyit for
d íto ttak  a falu meggyőzésére, vagy autokratikus vezetői gyakorlattal e nél
kül készültek-e m egvalósítani elképzeléseiket. Ez utóbbi helyzetet gyakran a 
központi utasításoktól való függés eredményezte. Ha az elnök tudvalévőén 
valam i értelm etlen dolog végrehajtására kellett hogy rászánja magát, ez 
lenyom atot hagyott tagsággal való viszonyán. A falu korábbi választott ve
zetői csak m egválasztóiknak voltak felelősek, nekik tartoztak  elszámolni. Most 
a függés a viszony m ásik oldalára is kihatott.

Az önálló gazdálkodás időszakában a falunak te tt  szolgálatok, a vezetői, 
tisztségviselői feladatok m indig  a falu közös akaratából, épp ezért mindig a 
faluközösség által kon tro llálható  módon, érdekeiket nyilvánvalóan képviselve 
zajlottak. A falu b író ja ennek  feltételeként szám ított a következő kézfel- 
tartásos választáson tisztségviselése m eghosszabbítására. Csak dem okratiku
san vezethetett. Ezzel szem ben minden gazda családja vezetésében—irányí
tásában autokratikusán m űködött, döntései egyszemélyes döntések voltak. 
(G yakran előfordult, hogy a család akár földvásárlásról, akár állateladásról 
csak utólag értesült.)

A pusztafalusi téeszelnökök valam ennyien be járták  az u ta t a korábbi, 
a falu  szolgálatában végzett dem okratikus vezetéstől a családira jellemző 
autokratikusabbig. Csak valam ennyien másképp. S ez óhatatlan  volt. A kö
zös gazdálkodás vezetése h a ta lm at jelentett. U gyanúgy a hierarchia csúcsát, 
m in t a családban a gazdaszerep. S ha a hatalom  körül nincs a kontrolihoz 
szükséges inform ációkkal és vétójoggal rendelkező testü let, óhatatlanul el
vész a dem okratikus jelleg.

Az első elnök, m ert g y ak ran  kellett előhívnia a falu  korábbi szokásrend
jéből következő sajátosságokat, így például együttm űködésre buzdítania a ta 
gokat, hogy a közös gazdálkodás lehetetlenségeit legyőzhessék, sokkal köze
lebb á llt a falu korábbi, dem okratikusabb vezetési módjához. De a járás ál
ta l m egadott norm atívák b e ta rtása  érdekében neki is be kellett kapcsolnia a 
vezetésébe — a m indenkivel szemben m egvalósítandók érdekében — autokra
tikus elemeket. A m ásodik elnök, aki korábban a falu földművesszövetkeze
tének létrehozásában segédkezett, majd — nem látva pályájá t biztosítottnak 
a fa luban — elköltözött onnan, s a falu hívására té r t  vissza 1961-ben, vezetői 
gyakorla tában  nem volt m entes a módszerekben is különböző szélsőségek
től. Néhány jó gazda vélem ényét egy-egy dologban kikérte , s ezzel kifogta
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a szelet a vitorlából. Kísérleti parcellákon a falu szeme lá ttá ra  igazolta egy- 
egy döntését, s ezzel bizalmat szerzett magának. Olasz exportra m enő hízó
m arhákat helyezett ki a háztáji gazdaságokba, és neki köszönhető a tagok 
érdekében tö rtén t term ényszerkezet m egváltoztatása is, m elyben a ta k a r
m ányterületet növelte a gabonafélék rovására, de közben a téesztagoknak el 
kellett viselniük egy egyértelm űen fölöttük álló, döntéseihez és azok meg
valósításához m inden áron ragaszkodó vezetőt. Vezetését Pusztafalun egye
divé tette, hogy ő volt az egyetlen téeszelnök, akinek megyei kapcsolatai 
voltak, s ezek révén a já rást is ki tu d ta  játszani. A falu szemében örödögi 
elemek voltak az elnök működésében. A járás m inden eszközt m egragadott, 
hogy mielőbb meg kelljen válnia tőle. De erre  csak 1966-ban kerü lt sor.

A következő téeszelnök vezetői stílusa egyértelm űen au tokratikus volt. 
Az ő időszakára esett az új gazdasági mechanizmus bevezetése, ezáltal a falu 
termelőszövetkezetében a legnagyobb változások is. Ennek az elnöknek — 
akinek családjában nem voltak hagyom ányai a faluért te tt szolgálatnak — 
az első pillanattól kezdve ugyanaz volt a viszonya a term előszövetkezet dol
gozóihoz, m int egy gazdának a családtagjaihoz. Csakhogy az ellenállás, am i
vel — a hagyományoktól eltérően — meg kellett küzdenie, zátonyra fu tta tta  
elképzelései egy részét. (Például hiába vásáro ltato tt fejőgépeket, az asszonyok 
egyszeri kipróbálás után letették azzal, hogy kevesebb te je t adnak a tehe
nek.)

A téeszelnök-szerep vezetői m agatartásának ki nem alakult voltáról ta 
núskodik ugyané téeszelnök főkönyvelőjével való konfliktusa és annak  m eg
oldása. M egoldhatatlan vitába keveredtek, m ert a főkönyvelő többet osz
to tt volna zárszámadáson a tagoknak, az elnök pedig beruházásra tarta léko lt 
volna nagyobb összeget. Jellemző, hogy effajta  helyzetre m inta nem  lévén, 
a téeszelnök dühkitörés közben leharap ta a főkönyvelő u jját. Ez a meglepő 
és drasztikus fordulat jó adaléknak bizonyult a feletteseknek ahhoz, hogy 
m egszabaduljanak ettől az elnöktől is. Ö azáltal, hogy m inden lehetőséget 
m axim álisan kihasználva fejlesztette a pusztafalusi term előszövetkezetet, 
a járási tervek  ellen dolgozott. Ugyanis ekkor a járáson m ár készültek az 
öt falu közös termelőszövetkezetének tervei, s ebben Pusztafalunak k o rán t
sem szántak olyan szerepet, amelyhez használni tud ták  volna az elnök által 
m egkezdett beruházásokat.

A falunak sem volt ellenére az elnök leváltása. Vezetői stílusa és mód
szerei m iatt. De amikor utolsó elnökük m egbízatását m egtudták, ak it a já 
rás azért választott ki, hogy párttag  lévén — m a csúcstitkár — segédkezzen 
a téeszösszevonásban, s ne álljon elő a falu követelésével (közművesítésre 
gazdálkodtak ki 3 millió forintot, s ezt vesztítették el az összevonásnál), m ár 
későn, de bánták, hogy m egváltak attó l az elnöküktől, aki ennek védelm ére 
alkalmas lehete tt volna. (Öt ambíciói m indig is m egkülönböztették a falu
beliektől. Ahogy apját rábeszélte a belépési nyilatkozat aláírására, h arm in c
évesen, m inden példa nélkül valóban beiratkozott erdőgazdasági technikum 
ba, s levelezőként el is végezte. Ekkor választotta meg elnökének a falu.) 
Ha ő m arad elnök, a legnagyobb le tt volna az esély rá, hogy közm űvesítsék 
a falut. S hogy a falu term előszövetkezetének időszakában felgyűlt értéket 
nem hagyja veszendőbe menni.

A termelőszövetkezet elnökei — akik között végig csak falubeli elnök 
volt — a vezetés különböző módozataiból összeálló gyakorlattal, k isebb-na-
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gyobb átstruk tu rá lódást eredm ényeztek a term előszövetkezeten, de a falun 
belül is. Vezetésük m ódszerén kívül erre  az volt a legdöntőbb hatással, hogy 
m i állt tevékenységük fókuszában, vezetésük évei a la tt m ire nyílt lehetősé
gük, s ezen belül m ire koncentráltak , m ilyen arányban.

Pusztafalu előzményeiből, a közös gazdálkodás előtti állapotból s annak 
sajátságaiból következik, hogy téeszelnökeik között nem  volt olyan, akinek 
legfontosabb vezetői pozíciójának m egtartása le tt volna. (Ennek érdekében 
a járás u tasításait ta rto tták  volna be, s a járással való kapcsolatot keresték 
volna. Egyetlen elnök sem te tt  ennek érdekében semmi olyat, ami gazdasá
gi elképzelései vagy a falu érdeke ellen való le tt volna.)

Különböztek abban, hogy milyen arányban  koncentráltak a termelőszö
vetkezet fejlesztésére (ebben a falu új gazdasági mechanizmus által szaba
dabb kezet kapó elnöke teh e te tt legtöbbet), s m ilyen arányban arra, hogy a 
tagoknak a ház tá ji gazdálkodásban biztosítható nagyobb jövedelmét, azaz az 
életszínvonal-javuláshoz szükséges feltételeit terem tsék meg, tehát ez a ta 
gok téeszen kívüli érdekképviseletét je len tette  (ebben a falu második elnöke 
já r t  el a falu szám ára legkedvezőbben).

Pusztafalusi sajátosságból következik — s az im énti tény járuléka —, 
hogy elnökeinek nem  volt hosszú pályafutásuk. Elnökösködésük a la tt nem 
foglalkoztak fennm aradásukat biztosító kapcsolatok kiépítésével, ennek kö
szönhetően az első elnök — elnökösködése u tán  — tagként dolgozott tovább 
a falu term előszövetkezetében, a fafeldolgozó brigádban, a harm adik elnök 
— erdészeti képesítésével — a fafeldolgozó brigád vezetője lett. A negyedik 
elnök, aki csak az összevonást asszisztálta végig, ma függetlenített p á r ttit
kár. Hogy a vezetőkből — a p á rttitk á rt leszám ítva — Pusztafalun ú jra  term e
lést folytató, beosztott dolgozók lehettek, szintén összefügg a korábbi tiszt
ségviselési szokásokkal. A vezetés ugyanis nem  elért funkció, hanem  a falu 
időleges m egbízatása volt, m elyet addig végzett egy-egy gazda, amíg szük
ség volt rá. M ert a vezetők bárm ely tisztség viselése közben gazdák m arad
tak  — részt vettek  a term elésben háztá jijukban  —, ennek lehete tt folytonos
sága a tisztségviselés u tán i ú jra  csak term elő állapot.

Hogy a falu téeszelnökei közül a közös term előszövetkezetbe nem került 
be vezetőnek egyikük sem, ehhez a felsőbb kapcsolatok elhanyagolása m ellett 
az is hozzájárult, hogy vezetői tisztségük betöltése alatt nyilvánvalóvá vált, 
hogy a falu m últjából szárm azó adottság, az önállóan gazdálkodó m aga-ura 
paraszt m entalitás hiába keveredett vállalkozói elemekkel — egyikük-m ási- 
kuknál hiába is k e rü lt ezek közül fölül egy nagy távlatokra tervezni tudó
akaró  szuverénebb vezetői m agatartás —, a vezetésben való együttm űködés
ben a pusztafalusi téeszelnököknek nem sikerü lt tapasztalatokat felhalmoz
niuk. Pontosabban fogalm azva, vezetői együttm űködési készségük fejlődött— 
fejlődhetett m inim álisan. A hierarchia csúcsán álló vezetők közti együttm ű
ködés nem gyökerezhetett a falu  korábbi együttm űködési gyakorlatából, m ert 
az konkrét, term elésben való együttm űködés volt. A term előszövetkezet idő
szakában ugyanúgy csak funkcionális együttm űködésnek lehetett volna tala
ja , m int korábban a falu bárm ely együttm űködésének, ezt viszont azonos, 
tapasztalati tudással rendelkező vezetői csoport nem  valósíthatta meg. Vezetői 
együttm űködésre m ódot egy egyszemélyes vezetés m elletti-körüli szakem ber- 
gárda adott volna, am ire m a az országban vannak  példák, s amelyhez Puszta
fa lun  nem voltak szakem berek. (Ennek vetü lete  és következménye, am it a
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falu második és harm adik elnöke meg is fogalmaz és hibájának ta rt, m i
szerint vezetésük során nem engedtek középvezetői réteget kialakulni. Meg 
voltak győződve arról, hogy csak akkor valósulhatnak meg elképzeléseik, 
ha maguk kísérik figyelemmel, maguk ellenőrzik azt. Elképzelhető, hogy a 
családi term elés irányításában jártas, ehhez szükséges vezetői-szervezői ado tt
ságokkal rendelkező középvezetők milyen sérelmesen élték meg e büszke
ségüket sértő viszonyt. Tőlük az elnökök a m unkák végrehajtatását várták  
el, ahogy a tagoktól csak a m unkát, s nem többet.)

Hogy a vezetésben való együttm űködés hiánya volt az egyik ok, hogy 
pusztafalusi téeszvezető nem  le tt vezető a közös term előszövetkezetben, iga
zolja, hogy a minden téeszelnököt túlélő főkönyvelő bekerü lt főkönyvelőnek a 
közös téeszbe. (Elkülönült funkciója segített a túlélésben.) De tagadhatatlan , 
hogy a falu m últjának sajátosságait hordozó, volt pusztafalusi vezetők jelen
léte az összevont termelőszövetkezetben előre lá tható  volt, hogy állandó konf
lik tusforrást jelentene. Nemcsak azért, m ert az öt falu  közös term előszövet
kezetében a termelésbeli változtatások leggyakrabban — bár némi késéssel — 
az állami támogatással, kedvezményekkel kecsegtető ú jabb és újabb ágakra 
való átállásokat jelzik — s ezt a pusztafalusi vezetők soha nem alkalm azták 
vezetésük során —, de m ert a közös téeszben a term elési egységek jelen tő
sebb specializálódásának, szakágak kialakulásának helye a körzetesítési 
s truk tú ra  vetületében kerül kijelölésre, s beruházásokkal já r  együtt, amiből 
Pusztafalu m int legperiférikusabb kiszorul — s ezt egy volt pusztafalusi ve
zető nem lenne hajlandó belátni.

Ha a közös téesz vezetésében a konfliktus azon legegyszerűbb módon el
kerülhető, hogy nincs a vezetésben Pusztafalu képviseletében senki, a közös 
termelőszövetkezet vezetésének kialakításában éltek ezzel a lehetőséggel. 
Hogy a pusztafalusiaknak nincs képviselőjüK a vezetésben, nem élik át eb
ben a helyzetben, hogy képviselőjük — esetleg érdekeik ellen — meggyőz
hető volt (ahogy az összevonás pillanatában a falu  azóta dobzse-elnöknek 
nevezett elnöke), vagy hogy képviselőjüket az érdekeikért folyó harcban le
győzték. A pusztafalusiak a közös termelőszövetkezetben tagok, azaz m unka- 
vállalók. A termelőszövetkezet nem több, m int a m unkahelyük. Nem úgy, 
m int volt a falu termelőszövetkezete az utolsó években, am ikor a falu kö
zös érdekeinek lehetett képviselője.

PUSZTAFALU ELŐÉLETÉNEK HATÄSA 
A HÁZTÁJI GAZDASAGOK FEJLŐDÉSÉRE

Pusztafalun a termelőszövetkezet és a háztáji gazdaságok közötti együtt
működés révén (takarmányozás, hízóm arhák, bikák kihelyezése a háztájiba, 
később a háztáji földek gépi megművelése) m egerősödtek a háztáji gazdasá
gok. E tény mögött nem lehet nem észrevenni a term előszövetkezeten belüli 
re jte tt munkanélküliséget, mely csak a másodlagos gazdaság keretein belül 
volt képes felszámolódni. De amíg a nagyüzemi keretek  között fokozták a 
m unka hatékonyságát (mely oka volt, hogy a term előszövetkezet nem  tu d ta  
tag jait m unkával ellátni), a háztájiban a term elés alacsony hatékonyságú 
munkaerő-felhasználással folyt.
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Pusztafalu lakossága a társadalm ilag szükséges ráfordításnál nagyobb rá 
fordítással á llíto tt és állít elő értéket, m ert önkizsákm ányolásuk fokozásával 
m egtalálták m ódját a felhalmozásnak. Ráfordítás nélkül, beruházások nél
kül, tú lm unkával teh á t a leginkább népgazdasági érdekeket szolgáló felhal
mozást valósítanak meg. A falu előéletéből következik, hogy jelentős meny- 
nyiségű tú lm u n k á t képesek végezni (rászorította őket erre korábban  a szük
ség), ebből adódhat, hogy a m unka alacsony term elékenységi szintje ellenére 
is elégséges felhalm ozás alapjául szolgál a másodlagos gazdaság. Amíg a kép
let ez m arad, ezen nem  változtatnak. De vajon  m iért?

Ha a pusztafalusi m ásodparaszti foglalatosság m egterem tette a felhalmo
zás lehetőségét, ha  a faluban kellő készpénzállom ány halm ozódott fel, ami 
alkalm at ad a rra , hogy a családok beruházásokkal, az állattenyésztés kor
szerűsítésével m agas hatékonysággal használhassák m unkaerejüket, m iért 
nem teszik?

Amint a falusi term előszövetkezet működésénél látható  volt, hogy a falu 
előéletéből a fa lu ra  nézve előnyök és hátrányok  egyszerre következtek, s vé
gül a faluközösségi érdekeket képviselő gazdaságirányítás következtében ki
zárta m agát a fa lu  a közös term előszövetkezet vezetéséből, úgy a háztáji gaz
dálkodásban — a falu korábbi sajátossága — a biztonságra törekvés zárta 
ki, hogy a ház tá ji gazdaságokat korszerűsítsék, s ezáltal törekedjenek érték 
felhalmozásra. Hogy beérték és m áig is beérik  azzal, hogy túlm unkával, ön
kizsákm ányolással tesznek szert felhalm ozható javakra, a téeszösszevonás 
utáni időszak egyetlen fejlődést biztosítani képes term elési területe, a ház
táji gazdaság m ondott le fejlődést biztosító szerepéről. Nem volt képes kilép
ni a megszokott term elési kultúrából. Lem ondott a korszerűsítésről. Ennek 
faluközösségi következm ényei vannak. Egyrészt a meg nem ú ju lt, hagyom á
nyosan term elő háztá ji gazdaságok óhatatlanul úgy m űködnek a legeredm é
nyesebben, ha a családtagokat a háztáji term eléshez kötik, s ennek egyértel
műen életlehetőségeket korlátozó hatása van a pusztafalusi fiatalok esetében. 
(A pusztafalusi fiatalok szakm át tanulnak , de szakm aválasztásuktól függet
lenül végül olyan faluhoz közeli m unkahelyen helyezkednek el, amely közel
sége m iatt b iztosítja  szám ukra, hogy részesei lehessenek egy m ásodparaszti 
foglalatosságnak. Bekapcsolódnak a m ásodik gazdaságba, átveszik szüleik 
életgyakorlatát. U gyan ipari m unkások, de alapm eghatározottágukban, élet
vitelükben parasztok.) M ásrészt a háztáji gazdaságban végzendő többlet- 
m unka következtében (hisz ennek köszönhető a mind nagyobb haszon) a te r
melői tevékenységre korlátozódnak a korábban sokirányú faluközösségi te 
vékenységek.

Pusztafalu m egtartó  ereje máig is létező. Egyelőre — háztájiban vég
zett túlm unkával — egyre növekvő életszínvonalat biztosít lakóinak. S ahogy 
történetének bárm ely  időszakában elm ondható volt róla, hogy faluközössé
gének jól m egfogalm azható — egyértelm ű — közös érdeke volt, mely fenn
tarto tta  s é lte tte  a közösséget, ezzel a sajátosságával máig is rendelkezik.

A FALUKÖZÖSSÉG KÖZÖS ÉRDEKEI SZERINTI VÁLTOZATAI

A falu előéletében, az egyéni gazdálkodás időszakában a falu közös é r
deke (az önfenntartáshoz szükséges együttm űködés) azonos volt a falu lakói
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nak egyéni érdekével. A termelőszövetkezet m egszüntette a falu korábbi — 
egyéni és közös — érdekazonosságát, m egkezdődött a családokon belüli ér
tékfelhalmozás, s a faluközösség közös érdekének megfogalmazójává legkö
zelebb m ár csak a termelőszövetkezet válhatott. (Lévén olyan szervezet, m ely 
gazdasági tevékenysége révén értéktöbbletet term el, s ezáltal döntéshozó le
hetőséggel bír.) Hogy a cél, a falu közművesítése nem  tö rtén t meg, a téesz- 
összevonáson múlott. Téeszösszevonáskor ugyanúgy be kellett vinni P uszta
falu 3 millió forin tját, am it közművesítésre szánt, m int annak idején a 
gazdáknak földjüket, állatukat a közös állom ányba. A falu közös érdeke 
teh á t a termelőszövetkezetben felhalmozódó anyagi potencia által ú jra  m eg
ta lá lhatta  m edrét, meg is találta a 70-es évek elejére azokban az egész 
falu számára fontos és szükséges m egvalósítandókban, amilyen a fa lu  köz
művesítése, s végül ezt szüntette meg 1974-ben a téeszösszevonás. Ez óha
tatlanu l odavezetett, hogy a falu közös érdekeinek gyűjtőm edrévé a falu  
életében korábban is folyamatosan szerepet játszó klasszikus intézm ény, az 
egyház vált.

1976 óta a Pusztafalun szolgálatot végző lelkész fogja össze és irán y ít
ja  a falu közös életét. A pusztafalusi családok egyéni céljain tú li té r t  ny it 
a falu közös céljainak megfogalmazására és m egvalósítására. A reform átus 
gyülekezet — mely azonos Pusztafalu teljes lakosságával — ez idő óta épí
te tte  ú jjá  tem plom át (közös adományokból és társadalm i m unkában), s 
ugyanígy építette fel postáját (szintén társadalm i m unkában). A falu közm ű
vesítésére ilyen módon csak azért nem kerü lhet sor, m ert m eghaladja a fa 
lu anyagi lehetőségeinek keretét.

összegzésképpen mi m ondható el? Ha egy falu olyan előélettel rendel
kezik, m int a zempléni Pusztafalu, közösségi tapasztalatait jól tu d ja  hasz
nosítani, s ezáltal m egtartó ereje m egkérdőjelezhetetlen. De hogy a falu  
ezáltal olyan állapotát konzerválja, m int ez Pusztafalu esetében látható , vagy 
m egindul — egy ország háztáji m ezőgazdaságára általában jellemző — fe j
lődés ú tján , m elynek előfeltétele a modernizáció, ez m ár külső és belső erők 
együttesének következménye, mely semmilyen előélet által nem szavatolt 
(csak a le íro ttak  szerint m eghatározott).

Az ország új falufejlesztési elképzelései m iatt — melyeknek m egnyilvá
nulása a falusi elöljáróságok létrehozása — fontosak lehetnek a máig is erős 
egységként működő falvak. De a pusztafalusi „fejlődéstörténet” m egm utatja, 
m ilyen területeken kellene hajtóerőket beindítani ahhoz, hogy ezek a fa lu- 
közösségek 20. századi civilizációs szinten s ennek megfelelő gyakorla tta l 
élhessék életüket.

59



KOMMERSZ

Dömötör Tekla

G R IM M T Ó L  A K R IM IIG

I.

Ezt a kis tanu lm ány t több m int húsz évvel ezelőtt írtam , valam ely 
G rim m -évforduló alkalm ából. A kkoriban M agyarországon még nagyon kevés 
detektívregényt fo rd íto ttak  m agyarra, teh á t a m űfajt inkább az idősebbek 
ism erték, a háború elő tt megjelent és olvasott „piff-puff”-sorozatokból, vagy 
az idegen nyelveket beszélők szereztek be másodkézből példányokat az an
tikvárium okból.

Az Eötvös Loránd Egyetemen — ahol akkor taníto ttam  — m ajdnem  
szabályos kis klubok alakultak; ezek résztvevői tanszékvezető professzorok 
voltak, akik ú jságpapírba csomagolva csúsztatták  egymás kezébe — az ak
kor még politikailag veszélyesnek ta r to tt  — detektívregényeket. E m űvek 
„krim i” neve is csak később terjed t el ném etből vett kölcsönszóként.

Néhány évvel később az erősebb idegzetű könyvkiadók m ár m egpróbál
koztak belopni egy-egy krim it a lek tű rnek  számító olvasmányok közé, és a 
televízióban is m egjelentek néha-néha a „veszélyesnek ta r to tt” detektív- 
filmek.

Mindezt m agyarázatul írom azért, hogy érthető  legyen: példáim  m iért 
azok, amelyek, és m iért m aradt ki belőle sok — a mai olvasó szám ára is
m ertebb — sorozat.

Másrészt G rim m ékről és az európai m esetípus-katalógusról kell néhány 
m agyarázó m ondatot írni. A Grimm testvérek  — Vilmos és Jakab  — adták 
közzé az első népm esegyűjtem ényt, a m indannyiunk által jól ism ert Grimm- 
meséket, amelyek szám talan fordításban és kiadásban m egtalálhatók hazánk
ban is — bár ha jól tudom , teljes és az eredetivel teljesen egyező fordítás 
nálunk soha nem  je len t meg. E gyűjtem énnyel megindult az európai nép
m esekiadványok áradata . Ebből következően a huszadik század elején elér
kezett az idő, hogy a fölgyűlt anyagokat valam iféleképpen rendszerezzék.

1910-ben a finn  A n tti Aarne elkészítette az első nemzetközi m esetípus- 
jegyzéket (az Írországtól Indiáig terjedő te rü le t m esegyűjteményei alapján). 
Ezt az anyagot az azóta elhunyt am erikai S tith  Thompson 1928-ban átdol
gozta, és m agyar kiegészítései is m egjelentek, a fiatalon elhunyt Honti János, 
továbbá Berze Nagy János, majd Kovács Agnes, Bernât László, Benedek Ka
ta lin  és mások m unkájaként.
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A nemzetközi katalógus azután A arne—Thompson katalógus címen vált 
ism ertté (elfogadott rövidítése AaTh). Ebben a katalógusban a szerzők a 
m esetípusokat részben a cselekmények, részben más és eléggé logikátlan 
rendszer szerint rendszerezték és számmal lá tták  el. Azóta, ha a m esekutató 
szakemberek összetalálkoznak, elég, ha csak egy számot m ondanak, és m ár
is jól m egértik egym ást: tudják, hogy m elyik mesetípusról van szó.

Jóm agam  a hatvanas-hetvenes években m indkettővel egyaránt foglalkoz
tam  : napközben mesetípusokról m agyaráztam  egyetemi hallgatóim nak, le
fekvés előtt pedig néhány oldalt olvastam valam ely izgalmas krim iből, amitől 
rögtön el is aludtam . E kettős tevékenységből jö tt létre ez a rövid írás. Az
óta a krim ikről m ár tudom ányos művek á rad ata  jelent meg külföldön, sőt 
a m agyar tudományosság is foglalkozott e kérdésekkel. Ha van érdem em  
tehát, az csak az úttörő érdem e: én voltam  hazánkban egyike az elsőknek, 
aki az akkor még inkább tabunak számító kérdéshez m ert nyúlni. Igaz, m a
gyarul én sem adtam  ezt közzé, hanem felolvasták ném etül a Süddeutscher 
Rundfunkban (feletteseim tud tával és engedélyével), m egjelent továbbá egy 
am erikai egyetemi diáklapban angolul.

II.

Az irodalom történeti, esztétikai kézikönyvek, ugyanúgy, m int a folk
lórtudom ány, nem fukarkodnak dicsérettel, ha a népmeséről van szó. Külö
nösen a mesék tiszta bája, ártatlansága, erkölcsi m ondanivalója ragadta meg 
a mesét leírókat. Mikor az utolérhetetlen G rim m  fivérek 1819-ben a K inder- 
und Hausmärchent kiadták, s ezzel egy új tudom ányág alapjait vetették  meg, 
a bevezetésben ezt olvashatjuk: „ezeket az alkotásokat olyan tiszta légkör 
lengi át, amely hasonló ahhoz a tisztasághoz, ami m iatt szám unkra a gye
rekek oly csodálatosaknak és boldogoknak tűnnek , szinte ugyanolyan tisz
tán csillogó, ragyogó, kék szemük van”. A későbbi méltatok, ha nem  is 
ilyen rom antikus rajongással, de hasonló felfogásban szoktak a népm eséről 
írni.

Viszont a krim i mégiscsak olyasmi, am iről jobb irodalmi körökben nem  
illik beszélni. I tt előre is elnézést kérünk az úgynevezett „irodalmi k rim ik” 
szerzőitől, akik a krimi form áját csak azért használják, hogy komoly m on
danivalójukat könnyebben eljuttassák az olvasóhoz, s irodalmi értékű m ű
veikben m élyreható lélektani elemzéseket olvashatunk. De nem róluk lesz 
szó a következőkben, hanem elsősorban az átlagkrim iről, am elyet fűzött ki
adásokban a sarki újságárusoknál veszünk, s mely minden foglalkozási ág 
kedvenc olvasmánya — kérdezzük csak m eg a könyvkiadókat!

Senki sem m erné állítani, hogy ezek világa tiszta, akár a gyerm ek
szem. Á ltalában egyetértenek abban, hogy az átlagkrim i nem az olvasó 
jobb, hanem rosszabb ösztöneire kíván h a tn i; s míg a jobb krim i elsősor
ban az olvasók logikáját teszi próbára, s leginkább a keresztrejtvényfejtés
hez hasonlítható, a rosszabb átlagkrim i, a gyilkosságok, kínzások minél 
részletesebb leírásával, a női szereplők bájainak  minél szemléletesebb ism er
tetésével s a m agándetektív ú tjába került hölgyek szerelmi életének irigy
lésre méltó részletezésével óhajt az olvasónak öröm et szerezni.
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Nos, ez a krim i, am ely nem annyira  a jó, hanem  inkább a rosszabb 
ösztönökre apellál, egyenes folytatása annak  a népi tündérm esének, m ely a 
nép egyszerű gyerm ekeinek eszme- és érzelem világát fejezi ki. Hogy mi a 
különbség a kettő közt, arró l a végén szólunk. Egyelőre azokról a stilisz
tikai, szerkezeti és motívum egyezésekről beszélünk, melyek kétségtelenné te 
szik, hogy a krim i a népm esék egyenesági leszárm azottja, és ha nem  is tö r
vényes édesgyermeke, de gyermeke.

A bevezetőben szóltunk az A arne—Thompson féle népm ese-katalógusról 
s annak szakmai ism ertségéről. Nos, a k rim iket még senki nem rendezte tí
pusok szerint, hiszen szerzőiket — szemben a népmesékkel — jól ism erjük ; 
köztünk élnek, m égpedig általában nem  is rosszul, és bizonyára k ikérnék 
m aguknak, ha azt állítanók, hogy az ő tö rténete ik  ugyanazokból a sablonok
ból állnak össze, m int a népmesék, s könnyűszerrel ugyanazokba a típusokba 
oszthatók is. M ert a gépbe diktált, határidőre összetákolt krim i éppúgy édes
gyerm eke a szerzőjének, m in t a legm agasabb irodalm i igényű regény.

Mégis, bárm ely, a katalogizálásban jára tos népm esekutató akárm elyik 
tetszés szerinti krim it beoszthatna a népm esetípusok szerint cselekménye, a 
benne előforduló m otívum ok vagy hősei alapján.

Nézzük először m in d já rt a népmesehősök és a krimihősök közötti kap
csolatot !

A népmese pozitív hőse sokféle lehet. Az egyik közülük az erős ember, 
aki iszonyú testi erejével győzi le ellenfeleit. Néha m ár születése is rendk í
vüli: pl. anyja vagy apja medve vagy ló volt. Egy másik m esehős-típus a 
látszólag rem énytelen helyzetű antihős: a három  fiú közül a legkisebb, leg
butább és leglustább, esetleg pici „hüvelykm atyi” vagy „ham upipőke”. Mégis 
ő győzedelmeskedik a népm ese erkölcsi törvénye szerint, mely m indig a 
gyengéknek, a rem énytelen eseteknek ad igazat.

A harm adikat úgy nevezném, hogy az igaztalanul üldözött mesehős. Ez 
általában szép, előkelő, valam int bátor ifjú , ak it a körülm ények és a gonosz 
ellenség szörnyű helyzetbe hoznak, de a hű szolgák, hálás állatok vagy halo t
tak, illetve varázstárgyak segítségével győzi le ellenfeleit.

M indhárom  m esehős-típust m egtaláljuk a krim iben, a példa annyi, hogy 
alig tudunk  válogatni köztük. Az első csoportba tartozik term észetesen az 
utolérhetetlen  Jam es Bond, a 007. számú főkém, továbbá egy sor rendőr, de
tektív  és magánnyomozó: pl. két krim iíró: Mickey Spillane és John  D. McDo
nald hősei. Ezek a hősök hihetetlen helyzetekben testi erejükkel, fan taszti
kus sportteljesítm ényeikkel győzedelmeskednek, és hasonló teljesítm ényt ér
nek el a szerelem csataterén is.

Az Erős János-típusú mesehősnél sokkal gyakoribb a második típus, a 
mesében éppúgy, m int a krim iben. Először a vézna, pici hősökről szólnék, 
am ilyen a m esékben H üvelyk Matyi. P árhuzam ként hadd em lítsem egyik 
kedvenc krim ihősömet, a G ardner által k ita lá lt Donald Lamot, akit p a r tn e r
nője, a m agándetektív-iroda tulajdonosa, a mázsás Berta dirigál. E regény- 
sorozat egyes tagjai á lta lában  úgy kezdődnek, hogy kliens érkezik az irodá
ba, és elájul, am ikor m egtudja, hogy az iroda nevében szereplő „Cool” m á
zsán felüli öregasszony, Lám pedig egy hüvelykm atyi. Ekkor B erta ugyan
azokkal a szavakkal jellem zi társát, m int a H üvelyk  M atyi és az em berevő  című 
ném et népmese saját hősét: ,,Ö azonban okos, találékony em berke volt, aki 
messze felülm últa ügyességben és ravaszságban nagyra nőtt ve té ly társait.”
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A hüvelykm atyi Lam ellenpárja Nero Wolfe, Rex Stout író k rea tú rá ja , a 
legfelsőbb súlycsoportba tartozó detektív, akit viszont éppen falánksága aka
dályoz abban, hogy elhagyja lakosztályát, m ert kövérsége m iatt já rn i nem 
tud, csak vánszorog; nincs szék, amely elbírná, nincs autó, amelybe belefér
ne. így ő is eszére van utalva, és lehunyt szemmel gondolkozva oldja meg a 
fe lte tt talányokat, miközben jól fizetett és hű  alkalm azottai végzik a nyo
mozást és a piszkos m unkát.

A pszeudoidióta detektiv-krim ihősök száma oly nagy, hogy nehéz közöt
tük  válogatni. Itt van m indjárt Agatha C hristie két közismert detektív- 
hőse: a belga Hercule Poirot, akit az angolok idiótának néznek külföldies 
beszéde és ruházata m iatt, és azért, m ert állandóan csokoládét és kam illa
teá t iszik; a másik az együgyű vidéki vénkisasszony, Miss Marple, aki úgy 
néz ki, m intha tízig sem tudna számolni, mégis, falusi m agányában egyedül 
találja meg a ravasz gyilkosokat.

E csoportba tartozik a Dorothy Sayers k reálta  Lord Peter W himsey, a 
monoklis angol arisztokrata is, jól szabott öltönyeivel és excentrikus mo
dorosságával, és nem hiányozhat mellőle a népm esék hű szolgája, a B unter 
nevű kom ornyik sem.

E pszeudohülye krim ihősöket különösen az angolok kedvelik. Ide ta r 
tozik Dover főinspektor is, ez a buta, lusta, falánk és goromba rendőr, aki 
valahogy mégis mindig rá ta lál a gyilkos nyom ára. (Ojabb példaként em lít
hetjük a tévéből ism ert Colombo hadnagyot is.)

A balsors üldözte mesehősök közé tartoznak a lenézett, m egvetett fa j
tából származó detektívek és rendőrök. Pl. az ausztráliai bennszülött rendőr 
vagy az am erikai néger rendőr, Virgil Tibbs, John  Ball hőse. Ezek éppúgy 
győzedelmeskednek, m int a népmesék ham upipőkéi. Minél rem énytelenebb 
az indulás, annál nagyobb a győzelem.

A harm adik típussal is sok krim iben találkozhatunk. Ezek többny ire  á r
tatlanul vádolt emberek, akiket ellenségeik börtönbe ju tta tnak , m ajd  meg
szöknek börtönükből, és sikerül bebizonyítani ártatlanságukat. Gondolko
zunk, hogy ide soroljuk-e Simon Tem piart is, ak it állandóan üldöz — nem 
csak a gyilkos, hanem  a rendőrség is; de a kim enetel sohasem kétséges: 
Tem plar mindig győz. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a tévésorozatból meg
ism ert Tem plar-kép igencsak eltér az eredetitől. A kit érdekel, a R akéta Re
gényújság 1977. VIII. 16. számában olvashat egy valódi Tem plar-novellát.)

Nézzük most a mesehősök segítőtársait! A mesékben egyaránt lehetnek 
em berek és állatok, hű szolgák, fanyűvők, kőmorzsolók, kutyák, hangyák, 
sasok stb. Néhány ilyen hű ember-kisérőről m ár megemlékeztünk. P ro to tí
pusuk persze a Conan Doyle által kitalált W atson. A hű állatokkal kapcso
latban  látszólag kevesebb a hasonlat. A csodaló szerepét a krim ikben  a 
csodaautó vette át. A csodalónak — táltoslónak — a magyar m esékben ju t 
különösen nagy szerep. Látszólag jelentéktelen, sovány gebe, kilátszik a 
csontja, alig b írja a lábát emelni, de mégis, m ikor gazdája parázzsal eteti, 
szárnyra kap, és elrepül vele.

M ondtuk, ezt a szerepet a krim ikben a hős autója vette át. Az autót 
gazdája használtan vette, látszólag csak egy roncs, de bám ulatra m éltó  telje
sítm ényekre képes, ha gazdája beleül. A Travis McGee-sorozatból idézünk 
(a The Deep Blue Good-bye című regényből): „A következő reggel fölszáll
tam  a kerékpárra, és elhajto ttam  a garázsig, ahol Ágnes kisasszony talált
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védelem re a nap és a sós víz ártalm ai ellen.” (A hős ugyanis Ágnes kis
asszonynak hívja tragacsát.) „Megfelelő gondozásra van szüksége, m ert el
aggott. Bár elég régen, 1936-ban kerü lt piacra, m ég jól m űködött, és különö
sebb lárm a nélkül 80 m érföldet m egtett óránként. Óriási autótem etőben ta 
láltam  rá  a leghátsó sorban.”

Nézzük a párhuzam ot egy m agyar meséből!
„Vót egy sovány csitkó egy szegletben, de olyan sovány volt, hogy a 

lábai keresztül-kasul álltak , hogy nem tu d ta  a lábait kiválasztani m agának 
a nagy gyengeségbe, s csak a két nagy szeme látszott a soványság végett. 
Ekkor megszólal a csikó: Én azt mondom, te  gyújtsál meg egy öl fát, s 
égesd el, s abból a parázsból hozzál nekem bé. Felnyalta, akkor ta lp ra  állt 
a csitkó, s m ikor felnyalta, aranyszőrű paripa le tt belőle.” (N em tudom ka  
című mese.)

A valószínűtlen mesehősöket: a törpenövésűeket, a lustákat és ostobákat 
— nemcsak em berek és állatok, hanem  csodálatos tárgyak is segítik: a min
dig célba találó fegyverek, a terü lj-terü lj asztalka, a magától is verekedő 
bot, a földön is, vízen is járó  hajó. Ilyen tá rg y ak a t főleg a népszerű James 
Bond környezetében találunk. Példának az A ranyfegyverű  em ber című re
gényt idézzük; itt a gonosz ellenfélnek 45-ös, aranylem ezekkel bevont fegy
vere van, a golyók 24 karátos aranyból készülnek, ezüst bevonással, és akit 
érnek, menten m eghal. M inden jobb krim ihős rendelkezik ilyen lőfegyver
rel, illetőleg m esszelátóval, m otorcsónakkal stb. Végül a varázserejű tárgyak 
legcsodálatosabbja a krim ikben a telefon, am ely m indig a kellő időben szólal 
meg, mindig otthon ta lá lják  azt, akit keresnek, és elhozza a segítséget.

Térjünk most á t a mesehős ellenfelére! Ez a tündérm esében sárkány, 
óriás, boszorkány vagy m ás szörny. Kastélyát sziklák őrzik, o tt ta r t ja  fogva 
a királylányt. A szörny óriási, visszataszító, vérszomjas, gazdag stb. — kü
lönben nem volna eléggé értékes a hős teljesítm énye, am ikor legyőzi.

A krimihős term észetes ellenfele a gyilkos, ak it üldöz, és aki üldözi őt, 
továbbá a gyilkos á lta l megvesztegetett és fize te tt segítőtársak. A mesebeli 
sárkány  legpontosabb m egfelelője az am erikai gengszter, aki pom pás palotá
jában  vagy egy New Y ork-i hotel legfelső em eletén él, és szolgái, valam int 
varázserejű tárgyak (riasztóberendezések stb.) őrzik.

A másik tipikus gonosz ellenfél az ellenséges ország kéme. Jam es Bondot 
és tá rsa it tengeri erődítm ényeikben és m ásutt a titkosszolgálat úgy veszi kö
rül, akár a népmesék sárkányát a kisebb sárkányok vagy ördögök.

Egy harm adik szörnytípus: a D rakula-típusú elmebajos gyilkos, aki a 
fekete mágia segítségével gyilkolt — m ára m ár eléggé kim ent a divatból; 
a századforduló körül még fontosabb szerepe volt. Külső és belső tulajdon
ságait illetően nagyjából megfelel a népmesék boszorkányának. Ez a krími- 
típus főként a gyengébb idegzetű olvasókra hat, pszichológiai hatását a 
Jancsi és Juliska  m esetípushoz hasonlíthatjuk.

Szóljunk most a k rim ik nőalakjairól! Ezek részben megfelelnek a nép
m esék bajba ju to tt királykisasszonyainak. A gyilkos üldözi, kínozza, szerel
m ével zsarolja őket stb. Ezek a hősnők olyan szépek, hogy a napra lehet néz
ni, de rájuk nem. Kedvenc hajszínük a szőke, szemük színe kék. A másik 
nőtípus a szép, de gonosz hölgy, aki a hőst igyekszik az igazi királykisasz- 
szonytól eltántorítani. I tt  valóban van némi eltérés a népmese és a krimi 
között. A mese ugyanis többet bíz a hallgató fantáziájára, s nem szentel any-
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nyi időt a hölgy bájainak részletes leírására. De feltételezhetjük, hogy a nép
mese hallgatói ugyanolyan „szexisnek” képzelték ezeket a gonosz hölgyeket, 
ahogy a krim i szemérmetlenül le is írja. M indkét m űfajban csak az utolsó 
percben derül ki, hogy a hölgy valójában báránybőrbe b ú jt farkas. A nép
mesében egészen külön mesetípusok szólnak ezekről a hölgyekről. (Pl. A  
fehér és fekete  menyasszony.)

Most fussuk át az A arne—Thompson m esekatalógus típuscsoportjait! A 
300-tól 400-ig tartó  számokat az ún. „term észetfeletti ellenfél” címszó alatt 
foglalják össze. Ide tartoznak azok a krimik, m elyekben a főszerepet a hős 
ellenfele, az ellenséges kém vagy gyilkos játssza. A 400-tól 459-ig azokat 
a meséket találjuk a katalógusban, amelyekben egy férj keresi feleségét 
vagy fordítva, a feleségek a férjüket. Ezeket a típusokat inkább az am erikai 
krim ik kedvelik, Európa szegényebb, és itt nem olyan kifizetődő az em ber
rablás. Egy-egy nagyobb örökség vagy vagyon érdekében azonban az európai 
krim ik is eltüntetik  a férjet vagy a feleséget.

A 460-as sorszámnál kezdődnek azok a mesék, m elyekben a hősök em
berfeletti próbákat állnak ki. Párhuzam ként em líthetjük a kém regényeket, 
valam int az ism ert detektívek: Sherlock Holmes, az ügyvéd P erry  Mason, 
M aigret felügyelő és mások teljesítményeit.

Az 500-as számtól a hűséges segítőtársakról szóló népm esék következ
nek. M ár em lítettünk néhány ilyen példát, de hálátlanság lenne elfeledkez
nünk G ardner örökbecsű nőalakjáról, a szép Della S treetről, aki a négy 
évtizedig készült regénysorozatban m egm aradt 26 évesnek (körülbelül), to
vábbá üde és szép nőnek; aztán: a Nero Wolfe m ellett szolgálatot teljesítő 
Archieról és a két csúf nyomozóról.

560-tól 568-ig következnek azok a mesék, m elyeknek legjellemzőbb mo
tívum a a mágikus tárgyak használata. E csoportról m ár szóltunk, de eddig 
nem em lítettük a mágikus erejű fuvallatot, mely a hőst mély álom ba ringat
ja. Ennek a helyén a krim iben az altatókat és az ún. knock out drops-okat 
(azaz: kábító cseppeket) találjuk, melyeket a gyilkosok ita tnak  meg a k ri
mihősökkel a megfelelő pillanatban.

Nem szóltam még az átváltozásokról. A mesehős éppúgy, m in t ellenfelei, 
különböző alakot vehet fel: állattá, öregasszonnyá, gabonaszemmé változik, 
m ajd megint visszaváltozik em berré, és kezdődik elölről az egész. Ki ne is
m erné a szarvassá változott fiú, a hattyúkká változott fivérek történetét. Nos, 
a kém regényekben a hősök és ellenfeleik ennél sokkal csodálatosabb telje
sítm ényekre képesek, s a kulcslyukon áthatoló népmeséi szellemek elszé- 
gyelihetik m agukat, ha azt hallják, milyen m etam orfózisra képesek pl. a 
kémszervezet tagjai.

Ezzel véget is ért rövid áttekintésünk. A kérdés csak az: ha a népmese 
és a krim i cselekménye, hősei, sablonjai ennyire azonosak, m iért ta rtják  az 
egyiket szépnek és ártalm atlannak, a m ásikat ostobának és nem  is olyan ár
talm atlannak ?

Most m ár félretéve a tré fá t: ennek is megvan a m agyarázata. A mese a 
naiv m orált ju tta tja  kifejezésre. A mese világa olyan világ, amilyennek a 
világnak lennie kellene, amelyben a szegényeknek és a gyöngéknek lesz 
igazuk, és nem az erőszakosaknak és a gonoszságnak: a ko rrup t bírónak, a 
vérszomjas emberevőnek vagy a sírból visszajáró kísértetnek. A mesét sze
gény emberek mesélték szegény embereknek, ezzel b iztatták  egymást egy

65



olyan világban, ahol bizony nem m indig az igazság győzött, s a gyöngének 
kevés esélye volt, hogy elérje célját.

Ez a naiv m orál, ez a happy-end a legtöbb krim iben is m egtalálható 
(kivéve az irodalmi krim iket, m in t pl. Chandler regényeit, amelyek éppen 
olyan nyomasztóan fejeződnek be, m int sok más igazi regény, m ert a gyil
kos k ilétét ugyan felfedik, de az erkölcsi világrend nem győzedelmeskedik, 
s az olvasó maga is deprim áltán  teszi le a könyvet.) Az igazi krim i tehát épp
úgy jól végződik, m in t a népmese. Ezt azonban csak azokhoz az újsághirdeté
sekhez hasonlítanám , am elyekben a tisztesség kedvéért a h irdető felek hoz
záfűzik, hogy az ism erkedést „házasság céljából” keresik.

író  és olvasó egyarán t tudja, hogy a krim it nem azért írták , hogy ezzel 
az egyszerű em berek m orális ta rtá sá t erősítsék. Az írót és az olvasót sem 
az árta tlan  hős győzelme érdekli, hanem  a részletesen leírt verekedések és 
gyilkosságok (a népm ese sohasem írja  le a holttestek állapotát, a megalvadt 
vért, törött csontokat, csak jelzi). Nemigen fontos a hölgyek küllem e és ru 
házata, sem a szem érm etlen részletességgel vázolt szerelmi játék.

Persze tisztelet a kivételnek! A jobb detektívregény-írók ezeket az utób
bi tém ákat mellőzni szokták. A krim it ugyanis pénzért írják, és pénzért ve
szik meg. A népmese m indenkié, a krim i azé, aki megveszi. T ehát szerintem 
üzleti szempontok m ia tt jö tt lé tre  a két műfaj közötti különbség. A Grimm 
testvérek által em líte tt tiszta kék gyermekszem fénye ettől hom ályosult el.

A mesétől a krim iig vezető úton egy sor átm eneti m űfajt találhatunk: a 
„Népkönyveket”, a h istóriás énekeket, a „vadnyugati tö rténe teket” stb. Ezek 
a két szélső példa között állnak, és a krim i tö rténeti fejlődésében fontos sze
repük volt. Olyan fontosságot és hatást azonban nem értek el, m int a két 
szélső pólus: a népm ese és a krim i. Ezek André Jolies kifejezését használva 
„egyszerű form ák”, és alapvető em beri igényeket elégítenek ki. A mi köteles
ségünk arra  figyelni, hogy milyen irányban fejlődik a krimi, hogy továbbra 
is az emberek naiv m oráljá t fejezzék ki, s ne a rossz ösztönöket, a szadiz- 
m ust korbácsolják föl és igazolják.

III.

Utószónak hadd jegyezzem meg, hogy az em lített k rim iket az elmúlt 
húsz évben többnyire m agyarra is lefordították, és még sok más, német, 
svéd stb. krim it is, és eredeti m agyar krim ik is létrejö ttek . A gatha Christie 
csaknem  minden m unkája m egjelent m agyarul. John D. McDonaldtól megjelent 
pl. a Bíbor szabadesés, a Dorothy Sayers-könyvek meg m ár egyenesen kap- 
hatatlanok. Csak a Jam es Bond-kötetek és Rex S tout müvei hiányoznak — 
szerencsére — a sorból. Ü jabban az am erikai krim ik egyenesen félig átsik
lo ttak  a pornográfia birodalm ába. Továbbá a krim ik cselekm ényét szívesen 
teszik át távoli bolygókra, a világűrbe — de ettől még a cselekmény- és a 
hőstípusok ugyanazok m aradnak.
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В. Vörös Gizella

K O M M E R C IÁ L IS  É S /V A G Y  ÉRTÉKES 
A M A G Y A R  M O Z IB A N  ( 1 9 7 5 — 1 9 8 5 )

MOZI ËS FILM

A mozi soha nem volt a művészetnek olyan megszentelt csarnoka, m in t 
a múzeum vagy a hangversenyterem . V ásári látványosságként született, s 
ezt a vérvonalat máig karakterében őrzi. Moziba mindig azok m entek nagy 
tömegben, akiknek 1—2 óra szabad idejük és némi aprópénzük volt, s csak 
speciálisan azok, akik katarzisra vágytak. A mozifilm tehát efem er módon 
kommersz. De azon túl, hogy ez társadalm i—kulturális tény, kívánatos vagy 
elfogadható-e? A kommersz mozi a m ellete tanúságot tevők tekintélyes lis
tájával (Brechttől Mándyig) védheti m agát a kártékonyság vagy haszonta- 
lanság vádja alól, bár a „nagykorúvá váló” film m űvészet első apostolai vele 
szemben fogalmazták meg sajátos céljaikat. Voltaképpen m ár a kezdetektől 
két erőteljes ágon fejlődött a film kultúra: a kommersz és a művészi film 
vonalán, az első évtizedek term ékeny, összefonódásokkal egym ást szilárdító 
párhuzamossága után csak az 50-es évek végén ágaztak el radikálisan a fe j
lődés irányai. Ezt m indkét terü le t tartó s hiánybetegségekkel reagálta  le, és 
időszakonként egymás elől fogva el az életlehetőséget, burjánzott el egyik a 
másik rovására. A mozi nagy pillanatai azonban m indig a két irány  találko
zásának pillanatai voltak, ma is azok.

Ha viszont a m aguk művészetében kommercialitással nem  vádolható, 
sőt nemegyszer a művészeti avantgárdhoz tartozó szerzők szerelmi vallom á
sai nyom án — más, hasonlóan igényes szerzők dörgedelme ellenére — elfo
gadjuk a kommersz film létjogosultságát, fel kell-e adnunk m indenféle igé
nyességet? Szó sincs róla. A m egvenni szándékozott áruval szemben it t  is 
vannak term észetes igényeink: legyen az, am inek hirdetik ; alapanyaga ne le
gyen selejtes, kidolgozása durva; szilárdsága, koherenciája ne hagyjon a 
használatot zavaró hézagokat; ne legyen ósdi, de a hagyományos, ism ert mó
don használható legyen. Egy kis napi politikai vagy gondolati ak tualitás, 
esetleg form ai divat fűszerezheti, de ne nyom ja el benne a megszokott ízeket. 
Ócskaságot, önmaga helyett álságokat kínáló portékát normális áruviszonyok 
között a filmpiacon sem veszünk — ám a viszonyok nem m indig norm álisak. 
Hiány esetén megelégszünk azzal, am i egyáltalán kapható (a m agyar mozi
ban elfogadjuk a „másodrendű frissességű á ru t”), sőt a hiba a nézőben is 
lehet: a gyökerükszakadt, krízisbe kerülő társadalm i csoportok elvesztik te r
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mészetes tradícióérzéküket, a generációs szakadék szélsőségekben fogalmazza 
meg magát stb. M indez azonban nem v arrh a tó  a kommersz nyakába: ő m a
ga is áldozat, akárcsak  fényesebb tek in te tű  testvére: a művészet.

A szakértők kettős feladat előtt á llnak : meg kell fogalmazniuk a m a
guk társadalm i—kultu rális  funkcionalitásában és egyidejűleg öntörvényűk 
szerint mind a kom m ersz, mind a m űvészi karak teré t, m ércéket állítani 
mindkét m inőségben, s az egyes m űveket „elfogultság és harag nélkül” m ér
legre tenni. (A legteljesebb eredm ényre a m agyarok közül Király Jenő ju to tt 
Mozifolklór és kam eratöltőtoll c. könyvében, ennek szellemében gondolko
dunk mi is, de eredm ényeink részletes ism ertetésére itt nincs hely.)

A mai m ozistatisztika ezzel szemben egy nem zetek szerinti bontást, vala
m int film enként három  minősítő kategóriát (és azok finomabb árnyalatait) 
alkalmaz. Az A, B, C kategória azonban túlságosan eklektikus m utatók sze
rin t alakul: a m inőségen kívül az ak tualitás, a politikai tartalom , bizonyos 
m űfaji szempontok (emögött húzódik meg a popularités inkább negatívan ke
zelt mutatója) já tszan ak  szerepet, s ezeket az egyes nemzeti film gyártásoknál 
különböző rigorozitással alkalmazzák. Pedig p rak tikus szempontból is haszno
sabb lenne a kom m erszet és a művészit szétválasztani, majd külön m ércét 
állítani eléjük: m íg a kommersznél egyértelm ű a tömeges tetszés követelmé
nye, a művészfilm forgalm azásakor inkább a megfelelő terítés lehet mérce, 
am it a kihasználtság m utató ja  tükröz m a a leginkább.

Érdemes lenne külön kezelni a gyerek- és ifjúsági filmeket, valam int a 
dokum entum film et — ezek a statisztikákban egészen másképpen jelentkez
nek.

Mi alább m egpróbáltuk  film enként ú jraértékeln i a statisztikát, ez azon
ban nem m aradék talanu l elvégezhető feladat.

A magyar mozi ad a ta it nem egy olyan skála szerint értelmezzük, am ely
nek negatív pólusán a kommersz, a pozitívon a művészfilm áll, hanem  egy 
olyan többdimenziós szemlélettel, am elynek m ásik vetületén m indkét film tí
pus alkotásai a jó—rossz dim enziójában jelennek meg.

A MAGYAR FILM

A magyar m oziban elsőrendű fontosságú a m agyar film.
A magyar film gyártás volumene — különösen az utóbbi évek anyagi 

szűkössége m iatt — vitatém a. Mi úgy ta lá ltuk , hogy a 17 és 24 között inga
dozó évi játékfilm -term ésben  nem m utatható  ki a számosság és a minőség 
közvetlen összefüggése (nagyobb számoknál nyilván ez másképp jelentkezne). 
A  legkevesebb já ték film et 1975, 76-ban és 81, 82-ben m utatták  be (vagyis egy 
évvel korábban ennyi készült), a legtöbbet 79, 80-ban, illetve 84, 85-ben

1975-ben 5—6 figyelemrem éltó értékű művészfilm et m utattak  be. Ha 
leszám ítjuk az egy gyerm ekfilm  adatait (am elyet most is, m int máskor, tíz
szer annyian néztek meg, m int egy közepesen menő játékfilm et, s a legsike
resebb magyar já tékfilm eknél is háromszor többen), akkor a legtöbb nézőt a 
központilag p re ferá lt film ek érték el — ám ezek mind művészi szempontból, 
m ind a popularités m ércéje szerint eltérő alkotások, kevéssé valószínű, hogy 
a  piac, inkább a központ hozta össze őket egy kalapba. így is csak örülhe
tü n k  pl. a Jutalom utazás  szép sikerének. Az év „tervezett” tömegfilmje (a
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Hajdúk  c. történelm i kalandfilm ) körülbelül annyi nézőt vonz, m in t a pre
ferált film ek — kérdés, hogy ebben a kategóriában meg lehet-e elégedni 
ennyivel.

1976-ban igen kevés film bem utató m ellett legalább 7—8 jó film  van a 
választékban, ám ezek főleg társadalm i aktualitásokat nem túlságosan a ttrak 
tív eszközökkel ábrázoló művek.

K ét preferált, ugyanakkor a művészi igényt és a popularitást egyesítő 
film (A kenguru  és az Árvácska) a m agyar filmek eddigi nézőszám-csúcsait 
kétszeresen meghaladó eredm ényt ért el. Egy sikert ígérő klasszikus feldol
gozás, egy aktuális emberi problém ákat egyszerű eszközökkel ábrázoló film 
és az év kommerszének szánt Talpuk alatt fü tyü l a szél is m egközelítette né
zőszámaival az év legsikeresebb film jeit. Ez az év teh á t művészi és kom m er
ciális szempontból is sikeresnek értékelhető.

1977 ú jabb  nézőszám-rekordot hoz a Fekete gyém ántok  I—II-vel és a 
Ludas M atyi rajzfilmmel. A Jókai-adaptáció és a modern elem ekkel fűsze
rezett rajzfilm  az a két kommersz típus, amellyel a korszak ízlése valóban jel
lemezhető. „Normális” sikert további három, művészileg is igényes, ám tö
m egérdeklődésre is számító film ért el.

1978-ban 3—4 figyelemreméltó érték jelenik meg a moziban, de az 
előző évek nézőszámait egyik sem éri el (bár köztük van az A ngi Vera, a 
Halottlátó, a Ménesgazda is). A legsikeresebbnek a Nyolcvan huszár I—II. 
bizonyul, ám gyanúnk szerint nem annyira popularitása, m int a preferáció 
jóvoltából. A kép tehát ebben az évben zavaros.

1979 a bem utatott filmek számát illetően rekorder. Jancsó-film ek mellett 
az ak tuális újrealizmus majd sikerrel futó néhány képviselője is m ost jelent
kezik — egyelőre vegyes forgalmazási eredményekkel. Két „igazi” kommersz 
is kerül — A z erőd című sejteti a következő évek ízlésváltását a kommersz- 
ben (az erősebb effektusok felé fordulást), ám „társadalm i m ondanivalója” 
csak afféle fügefalevél. Ez a film éri el a legmagasabb nézőszámot ebben az 
évben, de elmarad a korábbi évek rekordjaitól — ez egy kom m ersznél bizony 
nem örvendetes. A másik kommersz hasonlóan ellentmondásos. Ez az év te
hát nem a legszerencsésebb, inkább ígéreteket, m int teljesülést hoz.

1980 bő filmtermésében 8 jó film található széles stiláris skálán : két kí
sérleti alkotás is megjelenik, közülük a merészebb, a Psyché I—II. kis kör
ben, de ott megfelelő kihasználtsági m utatókkal fut, a C sontváry  nagyság
rendekkel több nézőt vonz (ez m ár a tegnapi avantgárd!). Több jó  aktuális 
ú jrealista  és dokum entarista mű közül kettő is szép sikert arat. Kiemelkedő 
nézőszámot ér el az „év kom m ersze”, a Kofák Budapesten. Ez az év tehát 
megfelelő k ínálatát jól el tud ta  adni.

1981 a nagy sikerek éve: ekkor dönt meg m inden népszerűségi rekordot 
egy sorozat első darabjaként a Pogány Madonna Bujtorral, és a kommerszek 
nézőszámaival vetekszik a Mephistóé. Itt az első ünnepi p illanat: a művészi 
és a népszerűségi érték ugyanazon műben jelenik meg. (De ki tud ja , m iért 
közelíti meg ezt a nézőszámot a Ballagás c. film?) További 5—6 vegyes te
m atikájú  és stílusú, jó színvonalú mű (köztük egy Jancsó-, egy popfilm , egy 
rajzfilm ) ér el tisztes sikert. Ezzel az évvel tehát maxim álisan meg lehetünk 
elégedve.

Az 1982-es év nem szolgál rekordokkal, de a két kom m erszet (az újabb 
B ujtort és a nívós Dögkeselyűt) sokan megnézik. Nyolc aktuális ú jrealista  mű
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is megfelelő érdeklődés m ellett fu t — közülük hato t preferencia támogat. A 
kép az előző évekhez képest egyhangúbb.

Az 1983-as bem utatók  között kevesebb a nívós alkotás, m int az előző 
években. Két kísérletező film  körül k ritikai v ita  tám ad (K utya  éji dala, 
M ennyei seregek). A koprodukcióval kissé túldim enzionált V iadukt nem 
an n y ira  profi kom m ersz, m in t szándékolja, de nézőszáma tetem es. Hasonló 
eredm énnyel fu t egy m esefilm , egy kitűnő ra jzfilm  és egy térm észetfilm . A 
választék kissé szegényes, a siker szürkébb ebben az évben.

1984 a populáris film  nagy diadalát hozza, bem utatják  az István, a ki
rályt. Egyelőre a forgalm azási adatok még nem  tükrözik a későbbi abszolút 
rekordot, a később szintén  nagy sikerrel futó Napló gyerm ekeim nek  sem hoz
za m ég igazi form áját. U tóbbi im m ár egy sorozat részeként bizonyítja, hogy 
popularités és művészi é rték  nem kizáró fogalm ak. Nem igazán méltányos 
m ellettük  a könnyebben elfe lejthető  Te rongyos élet hasonló közönségsikere. 
A nem  túlságosan jól sikerü lt gyerekfilm eket az e m űfajban kielégítetlen 
közönség most is nagy szám ban látogatja. Ez az év teh á t a popularités diada
lának  éve.

1985 hasonló képet m u ta t, m int az előző év: két hagyományos nyelve
zetet nagy szakmai invencióval használó, értékes film  ért el igen nagy kö
zönségsikert. A Redl ezredes I—II. talán több m űvészi kvalitást m utat, de a 
Vörös grófnő is m éltán  kelt rokonszenvet. Tisztes siker a szépen megcsi
n á lt Szirmok, virágok  . . .  is, és két jó gyerm ekfilm  akad a választékban. Eb
ben az évben még nem  u ra lkod ik  el a film szakm án a pesszimizmus, amely a 
következő  év film szem léje alkalm ából tetőzik: akkor m ár sem művészileg 
ú ja t  hozó, sem jól m egnézhető film  nem akad a választékban, a „nagyok” 
hallgatnak. Bujtor próbálkozik új menedzselési szisztémával, de saját érté
kelése szerint nem sok sikerrel. A szakma az anyagiak szűkösségének tu laj
do n ítja  mindezt, az idő dönti el, elég-e ennyi m ag y a ráza t. . .

A tíz év tehát viszonylag egyenletes képet m utat. A művészfilm terén 
az előző évtizedhez képest jelentős tem atikai és stiláris fordulat ért be: a 
m indennapi élet, az em beri kapcsolatok dokum entarizm usba hajlóan puritán, 
ugyanakkor a finom abb árnyala tokat is jelentőssé tevő ábrázolása a nagy
történelm i fejlődési fo lyam atok helyett inkább a társadalom  szociológiai ta 
goltságának tükrözését vállalta . Jellegzetes a „lakásproblem atika” megjele
nése egészen különböző sítlusú , de egyaránt értékes művekben, a női em an
cipáció problémaérzékeny, új etikai területekre is elmerészkedő ábrázolása, 
a m arginális csoportok életform a- és asszimilációs gondjainak m egm utatása. 
Ebben az évtizedben je len t meg az 50-es évekkel kapcsolatos, most m ár 
m orális síkra is á ttehető , az em beri sorsokban tük rözte te tt problem atika a 
film en, sőt a fiatalabb rendező-generáció fellépésével az önvizsgálat a 60- 
as évekre is kiterjedt. Ezekben a folyam atokban ú ttö rő  szerepe volt a doku
m entum film nek, amely számos egész műsoridőt betöltő, kiváló m űvet hozott 
lé tre  ebben az időszakban. Hogy a valóságfeltáró szenvedély és problém aérzé
kenység a dokum entum film ben ma sem fáradt ki, a rra  a 86-os filmszemle a 
tanúbizonyság: a főd íjat és a közönség díját egyarán t nagydokum entum film  
nyerte . A kommersz te rén  egyenletes közepes teljesítm ény a jellemző, be
következik a nemzetközi tendenciák sápadt visszfényeként egy elmozdulás a 
kosztüm ös történelmi film től az akciódúsabb m űfajok felé, ám felemás ered
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m énnyel: a m űfajérzék, a bátorság és a pénz hiányzik. Az igazi nagy m a
gyar kommersz egészen originális tém ában és stílusban jön létre: a tö rté 
nelmi musical m űfajában. Az István, a királyban  egyesül az előző évtizedben 
autonóm  művek által alaposan körü ljárt nem zeti problem atika az akkor 
szintén még avantgárd m agyar pop (annak idején : beat) m ostanra letisztult 
hagyományával, és egy m ár folklorizálható szemléleti és stiláris világ sze
rencsés találkozásából megszületik az első igazi kommersz-siker. Jellemző, 
hogy támadói minősítik kommersznek, lelkes hívei viszont m indenáron m ű
vésziként akarják elfogadtatni — ahelyett, hogy együtt örülnének a jó kom 
mersz felénk oly ritka fenoménjának.

Az évtized végén egy lassan érlelődő és kezdetben elég rosszul fogadott 
tendencia bontakozik ki teljes virágjában: a nagy epikus újrealizm us világ- 
tendenciájának méltó hazai reprezentánsai kerü lnek  a vászonra Szabó István 
és Mészáros M árta jóvoltából. Tévedtünk, ha azt h ittük , hogy egy kis film 
gyártás nehezen produkálhat világnívót ilyen pénzigényes, dús tárgyiasságú, 
csak sztárokkal előadható m űfajban — igaz, hogy koprodukció szükségelte
tett, de m int kevésbé invenciózus vagy egyszerűen a m űfajt nem jól érzé
kelő alkotók koprodukciós fiaskói m utatják : a lényeg itt is az alkotó fejében 
van. Ezek a filmek (a hasonló Form ánokkal és Bergmanokkal egy sorban) 
ismét össze tudják kötni, am it a történelem  hullám verése szétválasztott: a 
közérthetőséget — m inden megszorítás nélkül — és a művészi invenciót, sőt 
— és ez nálunk m egint nem lehet véletlen — a történelm i m értékű proble
m atikát.

összességében tehát alapkérdésünkről, hogy ti. milyen a művészi és a 
kommersz viszonya a m agyar filmnek ebben az évtizedében, azt m ondhatjuk, 
hogy bár a kommersz terén le vagyunk m aradva, s ez a közönség gyengébb 
áruval való kiszolgálásához, külső—belső igénytelenséghez vezet nemegyszer, 
a mérleg kedvező: filmművészetünk társadalm i—emberi és stiláris erőfor
rásai változatlan erejűek, megújulási képessége sorozatosan bebizonyul, kö
zönségkapcsolatai — a viccek ellenére — nem  rosszak, és sikerült m ind a 
kommersz, mind a népszerű és egyben művészi terén  egy-két csúcsteljesítm é
nyig eljutni.

Mielőtt a m agyar mozikban megjelenő külföldi filmekre térnénk, néhány
szót ejtsünk a m agyar filmek külföldi értékesítéséről. Évekkel korábban 
Jancsó és Mészáros M árta olasz—francia koprodukciói törtek be a világ 
filmpiacára, a legutóbbi időkben Szabó István két méltán nagyra értékelt 
film je viszi tovább ezt a funkciót. Mint a H ungarofilm  vezetőjétől ha llhattuk , 
a m agyar filmekből bejött devizából fedezik a behozott külföldi film ek jog
d íjait — még valamicske m arad is belőle. Így teh á t „minden jegybevétel bi
zonyos értelem ben a m agyar film eredm ényének szám it” — m ondja az igaz
gató. Az összefüggés persze nem ilyen közvetlen, sőt, m intha a szükségesnél 
elmosódottabb lenne. A gyártás és a forgalm azás adata it sehol nem fu tta tják  
össze, a Mokép csak a kölcsöndíjak és a jegybevétel figyelembevételével re
gisztrálja a maga biztos, de kisebb-nagyobb ráfizetését. A „m oziüzem ek” 
költségei megint külön szálon futnak, és ki tu d n á  kalkulálni a televízió ki
adásait—bevételeit a sok száz magyar és külföldi film bem utatóval kapcso
la tban : egy biztos, mindezek a szektorok — és magától értetődően különö
sen a gyártás — szubvenciót élveznek, kevés tek in tettel arra, hogy m it g y á r
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tanak, forgalm aznak, játszanak. Világos, hogy a helyárakat a mai reálbérek
kel összevetve m ár nem lehet nagyságrendekkel emelni (egy kom m erszet — 
körú ti kism oziban 40 F t körüli összegért nézhet meg az érdeklődő kamasz).

De ha nem  a pénz, legalább az inform áció áram lását valam ilyen közle
kedőcsatornákon á t meg kellene nyitni. Nem ringathatjuk m agunkat abban 
az illúzióban, hogy az am erikai kom m ersz bevételeit elérhetjük bárm ilyen 
új menedzselési rendszerrel, de a m ai m ár anakronisztikusán egysíkú és ne
hézkes m ég a többi művészeti vagy töm egm űvészeti területéhez képest is. A 
legrosszabb m egoldást azért jó lenne k ikerü ln i: filmek, alkotók, stúdiók meg
szüntetésével csökkenteni g o n d ja in k a t. . .

KÜLFÖLDI FILMEK A MAGYAR MOZIKBAN

A film statisztika jóvoltából nem zetek szerint tekinthetjük á t a forgal
mazás adata it. Nézzük a két reko rdert: a legtöbb filmet, kb. évi 40-et (vagy
is kétszer annyit, m int am ennyi itthon  készül), a Szovjetunióból vesszük át. 
Hogy m iért ilyen sokat, az aligha m agyarázható  pusztán a világnézeti azo
nossággal: e film ek döntő többsége nem  árasztja valamilyen világnézet em
berform áló erejét, hanem  egészen jellegtelen, s ennek megfelelően nagyon 
alacsony nézettség és mozikihasználás m ellett pereg. Évenként á lta lában  egy
két, m axim álisan négy értékes alkotás fo rdu lt elő a szovjet film kínálatban, és 
sa jnála tta l kell m egállapítanunk, hogy ezeket viszont m éltatlanul mellőzte 
a közönség. Nem lehet, hogy a szürke massza hitelrontása is játszik  ebben 
némi szerepet? Vagy az erőltetetten széles terítés? A KGST-egyeztetés szük
ségességét nem  vita tva  úgy érezzük, a szovjet filmek forgalmazása nem  a 
kívánatos eszközökkel és eredm énnyel folyik. Egy új jelenségre is felfigyel
hetünk : néhány  profi eszközökkel készült kom m ersz film tűnik fel az u tób
bi évek szovjet film listáin, s ezek a gyér látogatottságból annál feltűnőbben 
ugranak ki „norm ális” töm egsikerükkel. V ajon az ideológiai fellazítás ered
m ényének kell-e tekintenünk, hogy ezek szinte kivétel nélkül a nyugati film- 
kom m ersz k itaposott ú tján  haladnak, vagy egyszerűen bizonyos folklorizáló- 
dott m űfajok k ikerü lhetetlen  törvényei érvényesülésének? Bizonyára inkább 
az utóbbi feltételezhető. És még egy sajátosság: a szovjet rajzfilm : világ
m árka, nálunk  is nagy sikere van.

A „m ásik nagy” a m agyar film forgalm azásban is az USA. A z  am erikai 
film különleges helyet foglal el a világ m oziéletében: az évente készülő 200 
film jük, egyes adatok szerint, az összes vetítések 95%-át foglalja le, s a többi 
országban összesen készült 6000 film  a vetítések m aradék 5%-án osztozik. Ez 
a h ihetetlen  nyom ás ellenállásra készteti a nemzeti film gyártásokat, ám  a 
prés m ásik o ldalát saját moziközönségük nyom ja, akik „ellen” m it sem ér 
a védővám. N álunk a helyzet nem ennyire szélsőséges, bár kétségtelen, hogy 
az am erikai film  vonzza a legtöbb nézőt. Évente 20—30 am erikai film et ho
zunk be, ám  ezek kevés kivétellel profi kommerszek, évente m ostanában 5— 
6 is m illiónál, nem  ritkán  kétm illiónál több nézőt vonz. Az abszolút reko r
derek közül évente egy-kettő: 1975: A  lopakodó hold, 1976: Mr. M ajestik, 
1977: Pillangó I—IL, Száll a ka ku kk  fészkére, 1978: Pokoli torony, Rocky, 
1979: Csillagok háborúja I—IL, A  dzsungel könyve, 1980: Hair, A poka lip 
szis m ost I—IL, 1981: Óvakodj a törpétől, Kóma, Majmok bolygója, 1982:
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nyi időt a hölgy bájainak részletes leírására. De feltételezhetjük, hogy a n ép 
mese hallgatói ugyanolyan „szexisnek” képzelték ezeket a gonosz hölgyeket, 
ahogy a krim i szemérm etlenül le is Írja. M indkét m űfajban csak az u to lsó  
percben derül ki, hogy a hölgy valójában báránybőrbe bú jt farkas. A n ép 
mesében egészen külön mesetípusok szólnak ezekről a hölgyekről. (Pl. A  
fehér  és fekete  menyasszony.)

Most fussuk át az A arne—Thompson m esekatalógus típuscsoportjait! A 
300-tól 400-ig tartó  számokat az ún. „term észetfeletti ellenfél” címszó a la tt  
foglalják össze. Ide tartoznak azok a krim ik, m elyekben a főszerepet a hős 
ellenfele, az ellenséges kém  vagy gyilkos játssza. A 400-tól 459-ig azokat 
a meséket találjuk a katalógusban, am elyekben egy férj keresi feleségét 
vagy fordítva, a feleségek a férjüket. Ezeket a típusokat inkább az am erikai 
krim ik kedvelik, Európa szegényebb, és itt nem olyan kifizetődő az em ber
rablás. Egy-egy nagyobb örökség vagy vagyon érdekében azonban az európai 
krim ik is eltüntetik  a fé rje t vagy a feleséget.

A 460-as sorszámnál kezdődnek azok a mesék, melyekben a hősök em 
berfeletti próbákat állnak ki. Párhuzam ként em líthetjük a kém regényeket, 
valam int az ism ert detektívek: Sherlock Holmes, az ügyvéd Perry M ason, 
Maigret felügyelő és mások teljesítm ényeit.

Az 500-as számtól a hűséges segítőtársakról szóló népmesék következ
nek. Már em lítettünk néhány ilyen példát, de hálátlanság lenne elfeledkez
nünk G ardner örökbecsű nőalakjáról, a szép Della Streetről, aki a négy 
évtizedig készült regénysorozatban m egm aradt 26 évesnek (körülbelül), to 
vábbá üde és szép nőnek; aztán: a Nero Wolfe m ellett szolgálatot te ljesítő  
Archieról és a két csúf nyomozóról.

560-tól 568-ig következnek azok a mesék, m elyeknek legjellemzőbb m o
tívum a a m ágikus tárgyak használata. E csoportról m ár szóltunk, de eddig 
nem em lítettük a m ágikus erejű fuvallatot, mely a hőst mély álomba r in g a t
ja. Ennek a helyén a krim iben az alta tókat és az ún. knock out d rops-okat 
(azaz: kábító cseppeket) találjuk, m elyeket a gyilkosok itatnak meg a k r i
mihősökkel a megfelelő pillanatban.

Nem szóltam még az átváltozásokról. A mesehős éppúgy, m int ellenfelei, 
különböző alakot vehet fel: állattá, öregasszonnyá, gabonaszemmé változik , 
m ajd megint visszaváltozik em berré, és kezdődik elölről az egész. K i ne is
m erné a szarvassá változott fiú, a ha tty ú k k á  változott fivérek történetét. Nos, 
a kémregényekben a hősök és ellenfeleik ennél sokkal csodálatosabb te lje 
sítm ényekre képesek, s a kulcslyukon áthatoló  népmeséi szellemek elszé- 
gyelihetik m agukat, ha azt hallják, m ilyen m etam orfózisra képesek pl. a 
kémszervezet tagjai.

Ezzel véget is ért rövid áttekintésünk. A kérdés csak az: ha a népm ese 
és a krimi cselekménye, hősei, sablonjai ennyire azonosak, m iért ta r t já k  az 
egyiket szépnek és ártalm atlannak, a m ásikat ostobának és nem is o lyan á r
talm atlannak?

Most m ár félretéve a tréfá t: ennek is m egvan a magyarázata. A m ese a 
naiv m orált ju tta tja  kifejezésre. A mese világa olyan világ, am ilyennek a 
világnak lennie kellene, amelyben a szegényeknek és a gyöngéknek lesz 
igazuk, és nem az erőszakosaknak és a gonoszságnak: a korrupt b írónak , a 
vérszomjas emberevőnek vagy a sírból visszajáró kísértetnek. A m esét sze
gény emberek m esélték szegény em bereknek, ezzel biztatták egym ást egy
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olyan világban, aho l bizony nem m indig az igazság győzött, s a gyöngének 
kevés esélye volt, hogy elérje célját.

Ez a naiv m orál, ez a happy-end a legtöbb krimiben is m egtalálható 
(kivéve az irodalm i krim iket, m int pl. C handler regényeit, am elyek éppen 
olyan nyomasztóan fejeződnek be, m in t sok más igazi regény, m ert a gyil
kos kilétét ugyan felfedik, de az erkölcsi világrend nem győzedelmeskedik, 
s az olvasó m aga is deprim áltán teszi le a könyvet.) Az igazi k rim i tehá t épp
úgy jól végződik, m in t a népmese. Ezt azonban csak azokhoz az ú jsághirdeté
sekhez hasonlítanám , amelyekben a tisztesség kedvéért a h irdető felek hoz
záfűzik, hogy az ism erkedést „házasság céljábó l” keresik.

Író és olvasó eg y a rán t tudja, hogy a k rim it nem azért írták , hogy ezzel 
az egyszerű em berek  morális tartásá t erősítsék. Az írót és az olvasót sem 
az ártatlan hős győzelm e érdekli, hanem  a részletesen leírt verekedések és 
gyilkosságok (a népm ese sohasem írja  le a holttestek állapotát, a m egalvadt 
vért, törött csontokat, csak jelzi). N em igen fontos a hölgyek küllem e és ru 
házata, sem a szem érm etlen  részletességgel vázolt szerelmi játék.

Persze tisztelet a kivételnek! A jobb detektívregény-írók ezeket az utób
bi témákat mellőzni szokták. A krim it ugyanis pénzért írják, és pénzért ve
szik meg. A népm ese mindenkié, a k rim i azé, aki megveszi. T ehát szerintem  
üzleti szempontok m ia tt jö tt létre a két m űfaj közötti különbség. A Grim m  
testvérek által e m líte tt tiszta kék gyerm ekszem  fénye ettől hom ályosult el.

A mesétől a k rim iig  vezető úton egy sor átm eneti m űfajt ta lá lha tunk : a 
„Népkönyveket”, a h istóriás énekeket, a „vadnyugati tö rténeteket” stb. Ezek 
a két szélső példa között állnak, és a krim i történeti fejlődésében fontos sze
repük  volt. O lyan fontosságot és hatást azonban nem értek el, m int a két 
szélső pólus: a népm ese és a krimi. Ezek A ndré Jolies kifejezését használva 
„egyszerű form ák”, és alapvető emberi igényeket elégítenek ki. A mi köteles
ségünk arra figyelni, hogy milyen irányban  fejlődik a krimi, hogy továbbra 
is az emberek na iv  m orálját fejezzék ki, s ne a rossz ösztönöket, a szadiz- 
m ust korbácsolják föl és igazolják.

III.

Utószónak hadd  jegyezzem meg, hogy az em lített krim iket az elm últ 
húsz évben többny ire  magyarra is le fo rd íto tták , és még sok más, német, 
svéd stb. krim it is, és eredeti magyar k rim ik  is létrejöttek. A gatha Christie 
csaknem minden m u n k ája  megjelent m agyarul. John D. McDonaldtól m egjelent 
pl. a Bíbor szabadesés, a Dorothy Sayers-könyvek meg m ár egyenesen kap- 
hatatlanok. Csak a Jam es Bond-kötetek és Rex Stout művei hiányoznak — 
szerencsére — a sorból. Újabban az am erikai krimik egyenesen félig átsik
lo ttak  a pornográfia birodalmába. Továbbá a krim ik cselekményét szívesen 
teszik át távoli bolygókra, a világűrbe — de ettől még a cselekm ény- és a 
hőstípusok ugyanazok m aradnak.
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ß. Vörös Gizella

K O M M E R C IÁ L IS  É S /V A G Y  ÉRTÉKES 
A M A G Y A R  M O Z IB A N  ( 1 9 7 5 — 1 9 8 5 )

MOZI ËS FILM

A mozi soha nem volt a művészetnek olyan megszentelt csarnoka, m in t 
a múzeum vagy a hangversenyterem . V ásári látványosságként szü lete tt, s 
ezt a vérvonalat máig karakterében őrzi. Moziba m indig azok m entek  nagy 
tömegben, akiknek 1—2 óra szabad idejük és ném i aprópénzük volt, s csak 
speciálisan azok, akik katarzisra vágytak. A mozifilm tehát efem er m ódon 
kommersz. De azon túl, hogy ez társadalm i—kultu rális  tény, kívánatos vagy 
elfogadható-e? A kommersz mozi a mellete tanúságo t tevők tekintélyes lis
tájával (Brechttől Mándyig) védheti m agát a kártékonyság vagy haszonta- 
lanság vádja alól, bár a „nagykorúvá váló” film  m űvészet első apostolai vele 
szemben fogalm azták meg sajátos céljaikat. V oltaképpen m ár a kezdetektől 
két erőteljes ágon fejlődött a film kultúra: a kom m ersz és a m űvészi film  
vonalán, az első évtizedek term ékeny, összefonódásokkal egymást szilárdító  
párhuzam ossága u tán  csak az 50-es évek végén ágaztak el radikálisan a fe j
lődés irányai. Ezt m indkét terület tartós hiánybetegségekkel reagálta  le, és 
időszakonként egymás elől fogva el az életlehetőséget, burjánzott el egyik a 
másik rovására. A mozi nagy pillanatai azonban m indig a két irány  ta lá lko 
zásának pillanatai voltak, ma is azok.

Ha viszont a maguk művészetében kom m ercialitással nem vádolható, 
sőt nemegyszer a művészeti avantgárdhoz tartozó  szerzők szerelmi vallom á
sai nyomán — más, hasonlóan igényes szerzők dörgedelme ellenére — elfo
gadjuk a kommersz film létjogosultságát, fel kell-e adnunk m indenféle igé
nyességet? Szó sincs róla. A megvenni szándékozott áruval szemben i t t  is 
vannak term észetes igényeink: legyen az, am inek hirdetik ; alapanyaga ne le
gyen selejtes, kidolgozása durva; szilárdsága, koherenciája ne hagy jon  a 
használatot zavaró hézagokat; ne legyen ósdi, de a hagyományos, ism ert m ó
don használható legyen. Egy kis napi politikai vagy gondolati ak tualitás , 
esetleg formai divat fűszerezheti, de ne nyom ja el benne a megszokott ízeket. 
Ócskaságot, önmaga helyett álságokat kínáló po rték á t normális áruviszonyok 
között a filmpiacon sem veszünk — ám a viszonyok nem mindig norm álisak. 
Hiány esetén megelégszünk azzal, ami egyáltalán kapható (a m agyar mozi
ban elfogadjuk a „másodrendű frissességű á ru t”), sőt a hiba a nézőben is 
lehet: a gyökerükszakadt, krízisbe kerülő társadalm i csoportok elvesztik te r-
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mészetes tradícióérzéküket, a generációs szakadék szélsőségekben fogalmazza 
meg magát stb. M indez azonban nem v a rrh a tó  a kommersz nyakába: ő ma
ga is áldozat, ak á rcsak  fényesebb tek in te tű  testvére: a művészet.

A szakértők k e ttő s feladat előtt á llnak : meg kell fogalmazniuk a ma
guk társadalm i—ku ltu rá lis  funkcionalitásában és egyidejűleg öntörvényűk 
szerint mind a kom m ersz, mind a m űvészi karakterét, m ércéket állítani 
m indkét minőségben, s az egyes m űveket „elfogultság és harag nélkü l” m ér
legre tenni. (A leg teljesebb  eredm ényre a m agyarok közül K irály Jenő ju to tt 
Mozifolklór és kam eratöltötoll c. könyvében, ennek szellemében gondolko
dunk mi is, de eredm ényeink részletes ism ertetésére itt nincs hely.)

A mai m ozistatisztika ezzel szemben egy nem zetek szerinti bontást, vala
m int film enként három  minősítő kategóriát (és azok finomabb árnyalatait) 
alkalmaz. Az A, B, C kategória azonban túlságosan eklektikus m utatók  sze
rin t alakul: a m inőségen kívül az ak tualitás, a politikai tartalom , bizonyos 
m űfaji szempontok (emög'ött húzódik meg a popularités inkább negatívan ke
zelt mutatója) já tszan ak  szerepet, s ezeket az egyes nemzeti film gyártásoknál 
különböző rigorozitással alkalmazzák. Pedig p rak tikus szempontból is haszno
sabb lenne a kom m erszet és a művészit szétválasztani, majd külön m ércét 
állítani eléjük: m íg a kommersznél egyértelm ű a tömeges tetszés követelm é
nye, a művészfilm forgalm azásakor inkább a megfelelő terítés lehet mérce, 
am it a kihasználtság m utatója tükröz m a a leginkább.

Érdemes lenne külön kezelni a gyerek- és ifjúsági filmeket, valam int a 
dokum entum film et — ezek a statisztikákban egészen másképpen jelentkez
nek.

Mi alább m egpróbáltuk  filmenként ú jraé rték e ln i a statisztikát, ez azon
ban nem m aradék talanu l elvégezhető feladat.

A magyar mozi ad a ta it nem egy olyan skála  szerint értelmezzük, am ely
nek negatív pólusán a kommersz, a pozitívon a művészfilm áll, hanem  egy 
olyan többdimenziós szemlélettel, am elynek m ásik vetületén m indkét film tí
pus alkotásai a jó—rossz dimenziójában jelennek  meg.

A MAGYAR FILM

A magyar m oziban elsőrendű fontosságú a m agyar film.
A magyar film gyártás volumene — különösen az utóbbi évek anyagi 

szűkössége m iatt — vitatém a. Mi úgy ta lá ltu k , hogy a 17 és 24 között inga
dozó évi já tékfilm -term ésben nem m utatható  ki a számosság és a minőség 
közvetlen összefüggése (nagyobb számoknál nyilván ez másképp jelentkezne). 
A legkevesebb já ték film et 1975, 76-ban és 81, 82-ben m utatták be (vagyis egy 
évvel korábban ennyi készült), a legtöbbet 79, 80-ban, illetve 84, 85-ben

1975-ben 5—6 figyelemreméltó értékű  művészfilm et m utattak  be. Ha 
leszám ítjuk az egy gyerm ekfilm  adatait (am elyet most is, m int m áskor, tíz
szer annyian néztek meg, mint egy közepesen menő játékfilm et, s a legsike
resebb magyar já tékfilm eknél is három szor többen), akkor a legtöbb nézőt a 
központilag p referá lt film ek érték el — ám  ezek mind művészi szempontból, 
m ind a popularités m ércéje szerint eltérő alkotások, kevéssé valószínű, hogy 
a piac, inkább a központ hozta össze őket egy kalapba. így is csak örülhe
tü n k  pl. a Jutalom utazás  szép sikerének. Az év „tervezett” töm egfilm je (a
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Hajdúk c. történelm i kalandfilm) körülbelül annyi nézőt vonz, m in t a pre
ferált film ek — kérdés, hogy ebben a kategóriában meg lehet-e  elégedni 
ennyivel.

1976-ban igen kevés film bem utató m ellett legalább 7—8 jó film  van a 
választékban, ám ezek főleg társadalm i aktualitásokat nem túlságosan a ttrak 
tív eszközökkel ábrázoló művek.

Két preferált, ugyanakkor a művészi igényt és a popularitást egyesítő 
film (A kenguru  és az Árvácska) a m agyar filmek eddigi nézőszám-csúcsait 
kétszeresen meghaladó eredm ényt ért el. Egy sikert ígérő klasszikus feldol
gozás, egy aktuális emberi problém ákat egyszerű eszközökkel ábrázoló film 
és az év kommerszének szánt Talpuk alatt fü tyü l a szél is m egközelítette né
zőszámaival az év legsikeresebb film jeit. Ez az év tehát művészi és kom m er
ciális szempontból is sikeresnek értékelhető.

1977 ú jabb  nézőszám-rekordot hoz a Fekete gyémántok I—II-vel és a 
Lúdas M atyi rajzfilmmel. A Jókai-adaptáció és a modern elem ekkel fűsze
rezett rajzfilm  az a két kommersz típus, amellyel a korszak ízlése valóban jel
lemezhető. „Normális” sikert további három , művészileg is igényes, ám tö
m egérdeklődésre is számító film ért el.

1978-ban 3—4 figyelemreméltó érték jelenik meg a m oziban, de az 
előző évek nézőszámait egyik sem éri el (bár köztük van az A n g i Vera, a 
Halottlátó, a Ménesgazda is). A legsikeresebbnek a Nyolcvan huszár  I—II. 
bizonyul, ám  gyanúnk szerint nem annyira popularitása, m int a preferáció 
jóvoltából. A kép tehát ebben az évben zavaros.

1979 a bem utatott filmek számát illetően rekorder. Jancsó-film ek m ellett 
az aktuális újrealizm us majd sikerrel futó néhány képviselője is m ost jelent
kezik — egyelőre vegyes forgalmazási eredményekkel. Két „igazi” kommersz 
is kerül — A z erőd című sejteti a következő évek ízlésváltását a kommersz- 
ben (az erősebb effektusok felé fordulást), ám „társadalm i m ondanivalója” 
csak afféle fügefalevél. Ez a film éri el a legmagasabb nézőszám ot ebben az 
évben, de elm arad a korábbi évek rekordjaitól — ez egy kom m ersznél bizony 
nem örvendetes. A másik kommersz hasonlóan ellentmondásos. Ez az év te
hát nem a legszerencsésebb, inkább ígéreteket, m int teljesülést hoz.

1980 bő filmtermésében 8 jó film található  széles stiláris sk á lán : két kí
sérleti alkotás is megjelenik, közülük a merészebb, a Psyché I—II. kis kör
ben, de o tt megfelelő kihasználtsági m utatókkal fut, a C sontváry  nagyság
rendekkel több nézőt vonz (ez m ár a tegnapi avantgárd!). Több jó  aktuális 
újrealista és dokum entarista mű közül kettő  is szép sikert ara t. Kiemelkedő 
nézőszámot ér el az „év kommersze”, a K ofák Budapesten. Ez az év tehát 
megfelelő k ínálatát jól el tud ta  adni.

1981 a nagy sikerek éve: ekkor dönt meg minden népszerűségi rekordot 
egy sorozat első darab jaként a Pogány Madonna Bujtorral, és a kommerszek 
nézőszámaival vetekszik a Mephistóé. Itt az első ünnepi p illan a t: a művészi 
és a népszerűségi érték ugyanazon m űben jelenik meg. (De ki tu d ja , miért 
közelíti meg ezt a nézőszámot a Ballagás c. film?) További 5—6 vegyes te
m atikájú és stílusú, jó színvonalú mű (köztük egy Jancsó-, egy popfilm , egy 
rajzfilm) é r el tisztes sikert. Ezzel az évvel tehát maximálisan m eg lehetünk 
elégedve.

Az 1982-es év nem szolgál rekordokkal, de a két kom m erszet (az újabb 
Bujtort és a nívós Dögkeselyűt) sokan megnézik. Nyolc aktuális ú jrea lis ta  mű
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ib megfelelő érdeklődés m ellett fut — közülük h a to t preferencia tám ogat. A 
kép az előző évekhez képest egyhangúbb.

Az 1983-as bem utatók  között kevesebb a nívós alkotás, m int az előző 
években. Két k ísérletező film körül kritikai v ita  tám ad (K utya éji dala, 
M ennyei seregek). A  koprodukcióval kissé túldim enzionált V iadukt nem 
annyira  profi kom m ersz, m int szándékolja, de nézőszáma tetemes. Hasonló 
eredm énnyel fut egy m esefilm , egy kitűnő ra jz film  és egy természetfilm . A 
választék kissé szegényes, a siker szürkébb ebben az évben.

1984 a populáris film  nagy diadalát hozza, bem utatják  az István, a ki
rályt. Egyelőre a forgalm azási adatok még nem  tükrözik  a későbbi abszolút 
rekordot, a később szintén  nagy sikerrel futó Napló gyerm ekeim nek  sem hoz
za még igazi form áját. U tóbbi im már egy sorozat részeként bizonyítja, hogy 
popularités és m űvészi é rték  nem kizáró fogalm ak. Nem igazán m éltányos 
m ellettük a könnyebben elfelejthető Te rongyos élet hasonló közönségsikere. 
A nem túlságosan jó l sik erü lt gyerekfilm eket az e m űfajban kielégítetlen 
közönség most is nagy szám ban látogatja. Ez az év  teh á t a popularités diada
lának  éve.

1985 hasonló képe t m u tat, m int az előző év : k é t hagyományos nyelve
zetet nagy szakmai invencióval használó, értékes film  ért el igen nagy kö
zönségsikert. A Redl ezredes I—II. talán több m űvészi kvalitást m utat, de a 
Vörös grófnő is m éltán  kelt rokonszenvet. T isztes siker a szépen megcsi
n á lt Szirmok, virágok  . . .  is, és két jó gyerm ekfilm  akad a választékban. Eb
ben az évben még nem  uralkodik  el a film szakm án a pesszimizmus, am ely a 
következő  év film szem léje alkalmából tetőzik: ak k o r m ár sem művészileg 
ú ja t  hozó, sem jól m egnézhető film nem akad a választékban, a „nagyok” 
hallgatnak. B ujtor próbálkozik új menedzselési szisztémával, de saját érté
kelése szerint nem sok sikerrel. A szakma az anyag iak  szűkösségének tu la j
don ítja  mindezt, az idő dönti el, elég-e ennyi m a g y a rá z a t. . .

A tíz év tehát viszonylag egyenletes képet m u ta t. A művészfilm terén 
az előző évtizedhez képest jelentős tem atikai és stilá ris fordulat ért be: a 
m indennapi élet, az em beri kapcsolatok dokum entarizm usba hajlóan puritán , 
ugyanakkor a finom abb árnyalatokat is jelentőssé tevő ábrázolása a nagy
történelm i fejlődési fo lyam atok helyett inkább a társadalom  szociológiai ta 
goltságának tükrözését vállalta. Jellegzetes a „lakásproblem atika” m egjele
nése egészen különböző sítlusú, de egyaránt é rtékes művekben, a női em an
cipáció problém aérzékeny, új etikai területekre is elmerészkedő ábrázolása, 
a marginális csoportok életform a- és asszimilációs gondjainak m egm utatása. 
E bben az évtizedben je len t meg az 50-es évekkel kapcsolatos, most m ár 
m orális síkra is á ttehe tő , az emberi sorsokban tü k rö z te te tt problem atika a 
film en, sőt a fiata labb  rendező-generáció fellépésével az önvizsgálat a 60- 
as évekre is k iterjed t. Ezekben a folyam atokban ú ttö rő  szerepe volt a doku
m entum film nek, am ely számos egész műsoridőt betöltő , kiváló m űvet hozott 
lé tre  ebben az időszakban. Hogy a valóságfeltáró szenvedély és problém aérzé
kenység a dokum entum film ben ma sem fáradt ki, a r ra  a 86-os filmszemle a 
tanúbizonyság: a fő d íja t és a közönség díját eg y a rán t nagydokum entum film  
nyerte . A kommersz te rén  egyenletes közepes teljesítm ény a jellemző, be
következik a nem zetközi tendenciák sápadt v isszfényeként egy elmozdulás a 
kosztüm ös történelm i film től az akciódúsabb m űfajok  felé, ám felemás ered
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ménnyel: a m űfajérzék, a bátorság és a pénz hiányzik. Az igazi nagy m a
gyar kommersz egészen originális tém ában és stílusban jön létre: a tö r té 
nelmi musical m űfajában. Az István, a királyban  egyesül az előző évtizedben 
autonóm m űvek által alaposan körüljárt nem zeti problem atika az akkor 
szintén még avantgárd m agyar pop (annak idején : beat) m ostanra le tisztu lt 
hagyom ányával, és egy m ár folklorizálható szemléleti és stiláris világ sze
rencsés találkozásából megszületik az első igazi kommersz-siker. Jellem ző, 
hogy támadói minősítik kommersznek, lelkes hívei viszont m indenáron m ű
vésziként alkarják elfogadtatni — ahelyett, hogy együtt örülnének a jó kom 
mersz felénk oly ritka  fenoménjának.

Az évtized végén egy lassan érlelődő és kezdetben elég rosszul fogadott 
tendencia bontakozik ki teljes virágjában: a nagy epikus újrealizm us v ilág- 
tendenciájának méltó hazai reprezentánsai kerü lnek  a vászonra Szabó István  
és Mészáros M árta jóvoltából. Tévedtünk, ha azt h ittük , hogy egy kis film 
gyártás nehezen produkálhat világnívót ilyen pénzigényes, dús tárgyiasságú, 
csak sztárokkal előadható m űfajban — igaz, hogy koprodukció szükségelte
iéit, de m int kevésbé invenciózus vagy egyszerűen a m űfajt nem jól érzé
kelő alkotók koprodukciós fiaskói m utatják : a lényeg itt is az alkotó fejében 
van. Ezek a filmek (a hasonló Form ánokkal és Bergmanokkal egy sorban) 
ismét össze tud ják  kötni, am it a történelem  hullám verése szétválasztott: a 
közérthetőséget — m inden megszorítás nélkül — és a művészi invenciót, sőt 
— és ez nálunk m egint nem lehet véletlen — a történelm i m értékű prob le
m atikát.

összességében tehá t alapkérdésünkről, hogy ti. milyen a művészi és a 
kommersz viszonya a m agyar filmnek ebben az évtizedében, azt m ondhatjuk, 
hogy bár a kommersz terén  le vagyunk m aradva, s ez a közönség gyengébb 
áruval való kiszolgálásához, külső—belső igénytelenséghez vezet nemegyszer, 
a mérleg kedvező: filmművészetünk társadalm i—emberi és stiláris e rő fo r
rásai változatlan erejűek, megújulási képessége sorozatosan bebizonyul, kö
zönségkapcsolatai — a viccek ellenére — nem  rosszak, és sikerült m ind a 
kommersz, m ind a népszerű és egyben művészi terén  egy-két csúcsteljesítm é
nyig eljutni.

Mielőtt a m agyar mozikban megjelenő külföldi filmekre térnénk, néhány
szót ejtsünk a m agyar filmek külföldi értékesítéséről. Évekkel korábban  
Jancsó és Mészáros M árta olasz—francia koprodukciói törtek  be a v ilág  
filmpiacára, a legutóbbi időkben Szabó István  két m éltán nagyra é rték e lt 
film je viszi tovább ezt a funkciót. Mint a H ungarofilm  vezetőjétől h a llh a ttu k , 
a m agyar filmekből bejött devizából fedezik a behozott külföldi film ek jog
d íjait — még valamicske m arad is belőle. így  teh á t „minden jegybevétel b i
zonyos értelem ben a m agyar film eredm ényének szám ít” — m ondja az igaz
gató. Az összefüggés persze nem ilyen közvetlen, sőt, m intha a szükségesnél 
elmosódottabb lenne. A gyártás és a forgalm azás adata it sehol nem fu tta tjá k  
össze, a Mokép csak a kölcsöndíjak és a jegybevétel figyelembevételével re 
gisztrálja a maga biztos, de kisebb-nagyobb ráfizetését. A „m oziüzem ek” 
költségei m egint külön szálon futnak, és ki tu d n á  kalkulálni a televízió k i
adásait—bevételeit a sok száz magyar és külföldi film bem utatóval kapcso
latban: egy biztos, mindezek a szektorok — és m agától értetődően különö
sen a gyártás — szubvenciót élveznek, kevés tek in te tte l arra, hogy m it g y á r
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tanak, forgalm aznak, játszanak. Világos, hogy a helyárakat a m ai reálbérek
kel összevetve m ár nem  lehet nagyságrendekkel emelni (egy kom m erszet — 
körúti kism oziban 40 F t körüli összegért nézhet meg az érdeklődő kamasz).

De ha nem  a pénz, legalább az inform áció áram lását valam ilyen közle
kedőcsatornákon á t meg kellene ny itn i. Nem ringathatjuk  m agunkat abban 
az illúzióban, hogy az am erikai kom m ersz bevételeit elérhetjük bárm ilyen 
új menedzselési rendszerrel, de a m ai m á r anakronisztikusán egysíkú és ne
hézkes még a többi művészeti vagy töm egm űvészeti területéhez képest is. A 
legrosszabb m egoldást azért jó lenne k ik erü ln i: filmek, alkotók, stúdiók meg
szüntetésével csökkenteni g o n d ja in k a t. . .

KÜLFÖLDI FILMEK A MAGYAR MOZIKBAN

A film sta tisz tika jóvoltából nem zetek szerint tek in thetjük  át a forgal
mazás ada ta it. Nézzük a két rekordert: a legtöbb filmet, kb. évi 40-et (vagy
is kétszer anny it, m int amennyi itthon  készül), a Szovjetunióból vesszük át. 
Hogy m iért ilyen sokat, az aligha m agyarázható  pusztán a világnézeti azo
nossággal: e film ek döntő többsége nem  árasztja valam ilyen világnézet em
berformáló ere jé t, hanem  egészen jellegtelen , s ennek megfelelően nagyon 
alacsony nézettség és mozikihasználás m elle tt pereg. Évenként á lta lában  egy
két, m axim álisan négy értékes alkotás fo rd u lt elő a szovjet film kínálatban, és 
sajnálattal kell m egállapítanunk, hogy ezeket viszont m éltatlanul mellőzte 
a közönség. Nem  lehet, hogy a szürke m assza hitelrontása is játszik  ebben 
némi szerepet? Vagy az erőltetetten széles terítés? A KGST-egyeztetés szük
ségességét nem  v itatva úgy érezzük, a szovjet filmek forgalm azása nem  a 
kívánatos eszközökkel és eredm énnyel folyik. Egy új jelenségre is felfigyel
hetünk: néhány profi eszközökkel készült kommersz film tűnik fel az u tób
bi évek szovjet film listáin, s ezek a gyér látogatottságból annál feltűnőbben 
ugranak ki „norm ális” töm egsikerükkel. V ajon az ideológiai fellazítás ered
ményének kell-e tekintenünk, hogy ezek szinte kivétel nélkül a nyugati film- 
kommersz k itap o so tt ú tján  haladnak, vagy  egyszerűen bizonyos folklorizáló- 
dott m űfajok k ikerü lhetetlen  törvényei érvényesülésének? Bizonyára inkább 
az utóbbi feltételezhető. És még egy sajátosság: a szovjet rajzfilm : világ
márka, nálunk  is nagy sikere van.

A „m ásik n agy” a magyar film forgalm azásban is az USA. Az am erikai 
film különleges helyet foglal el a világ m oziéletében: az évente készülő 200 
filmjük, egyes adatok szerint, az összes vetítések  95%-át foglalja le, s a többi 
országban összesen készült 6000 film a vetítések  m aradék 5%-án osztozik. Ez 
a hihetetlen nyom ás ellenállásra készteti a nemzeti film gyártásokat, ám  a 
prés másik o ldalát saját moziközönségük nyom ja, akik „ellen” m it sem ér 
a védővám. N álunk  a helyzet nem enny ire  szélsőséges, bár kétségtelen, hogy 
az am erikai film  vonzza a legtöbb nézőt. Évente 20—30 am erikai film et ho
zunk be, ám ezek kevés kivétellel profi kom m erszek, évente m ostanában 5— 
6 is milliónál, nem  ritkán  kétm illiónál több nézőt vonz. Az abszolút reko r
derek közül éven te  egy-kettő: 1975: A  lopakodó hold, 1976: Mr. M ajestik, 
1977: Pillangó I—II., Száll a ka ku kk  fészkére , 1978: Pokoli torony, Rocky, 
1979: Csillagok háborúja l—IL, A  dzsungel könyve, 1980: Hair, A poka lip 
szis most I—II., 1981: Óvakodj a törpétől, Kóma, M ajmok bolygója, 1982:
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Ben H ur I—IL, A  Birodalom visszavág, Keresztapa, Hófehérke, 1983: A pos
tás m indig kétszer csenget, Jézus K risztus szupersztár, 1984: A  piszkos tizen
kettő, A  fedi visszatér, King Kong, 1985: Cápa, Flashdance, Aranyoskám. 
Mint a listából kiderül, a kom m ersz minden m űfajában nagymestereik az ame
rikai filmiparosok, a helyükre lépni nem lehet, nem is kell. Valam elyest tanul
ni azonban nem ártana tőlük. M int ahogy tanultak  az olaszok, akiknek wes- 
ternjei, Piedone-filmjei elérik a legsikeresebb am erikai rokonm űfajok nép
szerűségét — igaz, nem  tudnak  évente többször tízet produkálni belőle. A 
franciák és az angolok jobban megőrizték kom m ersz-hagyom ányaikat: a 
francia vígjáték és pikáns film, az angol krim i és fancsali v íg játék  minden 
évben produkál egy-egy kiugró sikert a magyar moziban is. Az utóbbi időben 
tör be film piacunkra a távol-keleti akciófilm, és m áris milliós nézőközönsé
get vonz. (Ennek visszfénye is emeli talán  a mi, hum orában feltétlenül ked
vesebb, de profizmusában sok kívánnivalót hagyó Lindánk népszerűségét — 
igaz [még] nem a moziban, csak a tv-ben.) De még a rom ánok krim ijeiről is 
tu d ja  a közönség, hogy nincsenek felvizezve — ez a különben nem  nagysza
bású film gyártás így ér el m ozijainkban tisztes sikert.

Végeredményben azonban mégis az am erikai tömegfilm viszi el a leg
több, évente 10—13 millió nézőt (összehasonlításul: a m agyar film ek összes 
nézőszáma évente 4—5 millió, a francia, az olasz, a japán film eké az utóbbi 
években 3—4 millió, amelyen belül az olasz szilárdan ta rtja  m agát, a japán 
te re t nyer.)

A külfödi kommerszfilm tengerében csak nagy ritkán  tűn ik  fel egy-egy 
értékesebb alkotás, és sajátos módon a kevesebb kommerszet szállító orszá
gokból relatíve több. V ilágtendencia a kommersz nyomasztó túlsúlya, de 
mégis tudunk  jó néhány értékes alkotásról m inden évben, am it legfeljebb 
tu ristakén t láthatunk. M iért ez a forgalmazási—beszerzési tudathasadás: ami 
nyugati, az csak kommersz lehet, ami hazai, csak m űérték? V an azonban egy 
legalább ilyen fájdalmas anom ália, am it a listákra pillantva azonnal észle
lünk : m ind a világsikerű kommersz, mind a filmművészeti csúcsérték m int
egy tízéves késéssel érkezik m eg hozzánk. Ennyire periférián  lennénk? Ho
gyan képzelhető el film m űveltség ilyen alulinform áltság tala ján? A kom
mersz esetében financiális okok még valahogy m egm agyarázhatják az el
m aradást. De művészfilmet speciális csatornákon elfogadható áron is be 
lehet szerezni, szűk terítésben bem utatni. Ezzel azonban nem  foglalkozott a 
forgalmazás.

RÖVID KITEKINTÉS: FILM A TV-BEN

A tv  a legnagyobb mozi, évente mintegy 40 m agyar és m integy 100— 
150 külföldi mozifilmet m utat be. Egyszerre 2—3 m agyar, 5—8 külföldi élet
m űsorozat fut, arányosan és megfelelő időpontban népszerűbb és szűkebb 
közönség érdeklődésére számító szerzőktől.* A tartalom  ellen nem  lehet ki-

* Pl. 1984-ben: Peter Seilers-, Hitchcock-, Ajtm atov-, Bo W iderberg-, Panfilov- 
sorozat, Tarzan-filmek, Fantom as-film ek, „közkívánatra” : a Csillagok háborúja. А 
magyarok közül: Gertler Viktor-, Tolnai Klári-sorozat, A fekete város, Fel a fe j
jel, Szerelem, valamint az előző évek nagy kommersz-sikerei: Hamis Izabella, 
Csak semmi pánik, Dögkeselyű.  Ezenkívül gyerekfilmek, az újra és újra futó film- 
történeti törzsanyag stb.
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fogás: a mozihálózat csekély differenciáltsága m iatt m ár szinte csak a tv-ben 
lá th a tju k  a filmművészet klasszikusait, a régebbi és a közelebbi m últ m ár
kás m agyar alkotásait — és anyáink  legendás nagy kommersz-élményeit. De 
szerencsére azokat az egy-két éves magyar film eket is, am elyeket annak 
idején  elszalasztottunk. A nagy kommerszek az évtizedes várakozás után 
további öt év múlva feltűnnek a tv-ben is, igaz, akkor aztán — olykor köz
k ív án a tra  — ronggyá játsszák őket. Egy ism ert skandináv filmszakember 
és rendező szerint ma m ár elsősorban a tv-re kell a film eket csinálni — és 
valóban : a technikai trükkök  eufóriája  napjainkra megszűnni látszik: a szu
perm oziba kívánkozó szuperprodukció eleve tv- és videováltozattal párhuza
m osan készül. A mai m agyar technikai színvonal m ellett azonban nem lehet 
elbagatellizálni a (sokszor fekete—fehér és kisképernyős) tv-re kerülő film 
inform ációértékének jelentős csökkenését, igaz, az utánjátszós moziban is 
hiányoznak m ár a film szalagról a kulcsjelenetek . . .  A tv  irán ti legnagyobb 
h á lán k  kifejezése m ellett így h á t mégis azt kell m ondanunk: m a nincs gaz
d á ja  a filmművészeti értéknek  hazánkban. Égető szükség lenne olyan speciá
lis, esetleg kistermes m ozikra, ahol folyamatosan hozzáférhetők a m aradan
dó értékek , amelyek naprakész fejlesztéséről a filmbeszerzésnek az eddiginél 
jobban  kellene gondoskodnia.

Sajnos kevéssé használja ki a tv  a maga speciális lehetőségeit a film
ism eret-terjesztésben, film nevelésben. A korábbi, kissé poros, egyidejűleg 
ezoterikus pedagógiai sorozatbeszélgetések helyett a vizualitást előtérbe he
lyező, de főleg a vonzó m űsorvezető személyére alapozó (lásd Bernstein és 
Beethoven „közös” produkcióját vagy a szenzációs tudom ányos sorozatokat), 
korszerű  és izgalmas sorozat kellene — biztosak vagyunk benne, hogy ez 
nem  haladná meg a m agyar film tudom ány e re jé t . . .

FILMNEVELÉS, FILMISMERET-TERJESZTÉS

A kezdeti nekibuzdulás u tán  az iskolában m inim álisra szorult vissza 
annak  a művészeti ágnak az oktatása, amelynek közelében a legtöbb diák 
m egfordul — a filmé. A film klubokban — amelyek bázisa a legutóbbi időkig 
albérletben  volt a M agyar F ilm intézetben, a néhány perces m agyarázat volt 
a ráad ás a vetítésre, csak néhány  különlegesen áldpzatkész művelődési ház
ban  — m egint csak albérletben — működő film klub engedhette meg magá
nak  v ita  rendezését vagy kisebb, valóban klubszerű, intenzíven dolgozó 
csoport fenntartását. Nem régiben m egalakult a Filmklubszövetség, most me
g in t rem énykedhetünk, hogy a film nevelés ügye kimozdul a holtpontról, sőt, 
ta lán  ez újabb csatornát je len th e t a filmművészeti értékek gyorsabb beszer
zéséhez (lévén a hálózat szám ára igen nagy kedvezm ény a jogdíjak terén).

A film sajtó egyik orgánum a (Filmvilág), elsősorban a nemzetközi infor
m ációk felé nyitással, m ásodsorban a tanulm ányírók körének bővítésével ör
vendetesen  m egújult, ám a Film , Színház, Muzsika, amelynek a legnépsze
rű b b n ek  kellene lenni, igen av itt. A F ilm kultúra állítólag az önállósodás 
ú tjá ra  lép, és kérdés, hogy az ő és a filmkönyvek eddigi legnagyobb kiadója, 
a M agyar Film intézet most folyó profiltisztítása során m it vállal továbbra 
is e te rü le t gondozásából. Jó  lenne, ha az eddig is gyér szakirodalmi kiadás 
nem  vesztene újabb lehetőségeket.
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Végül: a film kultúra ta lán  a legszínesebb, nem véletlenül nagy töm ege
ket mozgató kulturális régió. Különféle igényekre kell reagálnia egyaránt 
profi módon. A tehetségek m ellett nem nélkülözheti a szervezők és üzlet
emberek, de az elhivatott értékőrzők és lelkes ism eretterjesztők közremű
ködését sem. Nem szabad engedni, hogy egy ilyen viru lens organizmust 
megbénítson az anyagi gondokat felerősítő, nehézkes intézm ényi mechaniz
mus.

Ideje, de lehet, hogy m ár keservesen késői is, hogy a film  és a mozi is 
bekapcsolódjon abba a napjainkban minden terü le ten  jelentkező folyam atba, 
am ely az erőforrások (alkotóiak és anyagiak) terén  és m ég inkább az infor
m ációáram lásban új csatornákat nyit meg, nézőpontok, stílusok, szervezési 
és művészi megoldások sokaságát engedi érvényesülni a m agyar mozinéző 
és a m agyar film egyidejű hasznára.
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Szekeres Péter

A M A G Y A R  T Ö M E G K U L T Ú R A  VÉDELM ÉBEN

M anapság M agyarországon a gyerekek és serdülőkorúak am erikai fil
m eket néznek a moziban és a képernyőn (és m ár kisiskolás korukban ki
alakul sok m ás nemzet, beleértve sa já t hazájukat, film jeivel szemben az 
egy életen á t ta rtó  és nem zedékeken á t hagyományozódó elu tasító  értékítélet 
és sztereotípia, prediszpozíció) ; legtöbbször német nyelvű, rossz képminőségű 
videom ásolatokban m erülnek el, am ikor a számukra és gyakran  a felnőttek 
szám ára is tilto tt program okat nézik, angol nyelvű számítógépes játékokkal 
tö ltenek napon ta pár órát a gazdagabb családok gyerekei, és olyan hazai 
popegyütteseket hallgatnak, am elyek rossz angolsággal s nem  jó m agyarság
gal im itálják  az éppen divatos nyugati irányzatokat, együtteseket. Ha el
látogatnak  a Skála-Coop áruháza iba vagy máshová, s elő tte még a tévérek
lám ot is m egnézték, akkor angol nyelvű m árkaneveket szajkóznak, miköz
ben szüleik pusztán a m árkanevekért horribilis összegeket fizetnek, ha gaz
dagok, ha szegények. Az áruházak  polcain az áruesztétika szóval összefoglalt 
kom m unikációs komplexum életform ákat, sztereotípiákat, im age-okat, kon
cepciókat, ideológiát áraszt. A k ár illegálisan, akár legálisan, ak á r állami, akár 
m agánforgalom ban, kisebb és nagyobb közösségekben elsősorban az amerikai 
töm egkultúra, a fogyasztói társadalom  kultúrájának  a rem énytelen, suta, 
parlagi, balkáni, parodisztikus im itálása folyik itt nálunk.

A fogyasztói társadalom  k u ltú rá ja , amely elsősorban a legszélesebb ér
telem ben ve tt töm egkom m unikáció csatornáin áram lik be, de ma m ár a 
hétköznapi élete t is áthatja, term észetesen számos pozitív vonatkozással bír, 
s sok szempontból hajtóerőt is jelent. Alapvetően mégis idegen egy ilyen 
szegényebb, de ugyanakkor gazdag kulturális hagyom ányokkal rendelkező 
országtól. Nincs abban semmi különös, hogy M agyarországon is ugyanazok a 
töm egkulturális és fogyasztói tendenciák terjednek, am elyek a világ legtöbb 
országában legalábbis a felső és középosztályok köreiben terjednek, sőt azt 
is m ondhatnánk, hogy L atin-A m erikában a lakosság nagy többsége számára 
m ég idegenebb az észak-am erikai töm egkultúra, ez azonban nem  m ent fel 
m inket, szakértelm iségieket azon felelősségünk és kötelességünk alól, hogy 
csatlakozva nyugat-európai kollégáinkhoz, végezzük el a jelenség hazai meg
jelenésének k ritik a i elemzését, s esetleg valami kicsit p róbáljunk  is tenni 
(csak nagyon keveset tehetünk) a nemzeti ku ltúra átm entéséért és az azt 
fenyegető tendenciák ellen.
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Ahhoz, hogy a jelenséget megértsük, érdem es a közelmúlthoz visszanyúl
nunk, am ikor adm inisztratív intézkedésekkel és anyagi-szervezeti kapacitá
sok átcsoportosításaival próbáltak változtatni a hagyományos kultúrán. Ke- 
lecsényi László a Karády-jelenség elemzésekor találóan jegyezte meg, hogy 
az ilyen adm inisztratív intézkedések hosszú távon megbosszulják m agukat, 
hiszen egy nemzet k u ltú rá já t politikai vagy anyagi-szervezeti beavatkozá
sokkal hosszú távon nehéz alapvetően m egváltoztatni, különösen akkor, ha 
az nem is elszigetelten létezik. Manapság különben is a határok olyanok, 
m int az angol királynő uralm a. Volt értékes hazai töm egkultúra, és rendkí
vüli igény volt erre  is, valam int a nyugatira is, s nagy hiba volt annak k i
gúnyolása, értelmiségi elítélése, adm inisztratív betiltása. Ezáltal földalattivá 
vált, s az ötvenes években sokkal szegényebb em bereknek sokszoros á ra t 
kellett fizetniük az E lfújta  a szél és tá rsa ik  illegális piacán, s ráadásul 
nemcsak az árakat, hanem  a tilos kultuszát is felsrófolták a tiltások. Ma m ár 
kiderült, hogy az oly sokat szidott (és meg kell mondanom, például a film 
területen saját korának nemzetközi m ércéjével m érve valóban szégyenlete
sen gyenge) m agyar töm egkultúra még üzlet is lehet. Ha viszont erre és 
külföldi társaira rendkívüli tömegigény m utatkozott, és még kereshet is ra jta  
az állam, m iért hagyná a feketepiacnak — ezáltal annak ideológiai hatása 
nem csökken, viszont az állam elesik a k u ltú ra  más szektoraiban esetleg 
kam atoztatható bevételétől? Manapság m inden, am it az ötvenes években k i
dobtak, m űértékké válik. Ha családom m egőrizte volna régi bútorainkat, m a 
legalább félmilliót kapnánk érte a bizom ányiban. Akik a hatvanas években 
megkezdték a régi bútorok felvásárlását és részben még ma is m agánkisipa
rosként ezen dolgoznak, milliomosok lettek. Meg is érdemlik, m ert egy kicsit 
korábban ism erték fel a korszellemet, m int mi, szakértelmiségiek, akik most 
persze irigykedve nézzük a handlét, az ócskást. Pedig ők nem  tettek  m ást, 
m int hogy intézm ényesítették a m űtárgyak töm egpiacát. Ami Karády K ata
lin t illeti, el kell ism ernünk, hogy sokkal jobban  énekel, m int számos m a 
népszerű könnyűzenei énekes, s a legalacsonyabb ízlésszinttől a legm agasab
big, m indenkinél sikere volt. A cigányzene és az operett megítélése is m eg
változott, sőt olyannyira átestünk a ló m ásik oldalára, hogy manapság gyak
ran  sokkal gyengébb énekesek adják elő őket, m int am ikor a ku ltúra szé
gyenének szám ítottak. Végső soron a legigényesebb szakmai elemzés alapján 
sem m ondhatnánk, hogy a cigányzene és a klasszikus operett gyengébb m i
nőségű, m int az im portált töm egkultúra számos darabja, a m anipulált köny- 
nyűzene, videoclip, ahol a technika elnyom ja a szellemet és a minőséget, s 
ahol minden számít, csak a zene, az ének és a kép nem. Végső soron a m ai 
im portált töm egkultúrában a reklám, a piaci uralom  sokkal nagyobb m ér
tékben ellensúlyozza az alkotás és az előadás minőségét, m int száz éve vagy 
néhány évtizede.

AZ ÉRTÉKREND REVÍZIÓJA

M indent egybevetve, a társadalm i gyakorlatban, s kism értékben a sa j
tóban, a szakmai közvéleményben is m egtörtén t az addig elítélt töm egkultúra 
revíziója, csak sajnos későn és kissé torz módon. A gyakorlatban term észe
tesen a tiltás időszakaiban is ugyanaz a töm egkultúra élt, csupán az egyik
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oldalon, a legális piacon m egfejelték politikai körítéssel, a m ásik oldalon fe
ketepiacra k erü lt. Ily módon végső soron akkor is a fogyasztó fizetett érte, és 
a konjunktúralovagok szedték le a sápot, am int manapság is az átlagkerese
tek (de nem  a  nyugati piaci árak) tük rében  túlzottan magas bün tetést vet
nek ki azokra (a lakosság nagy többségére), akik nem a m agasm űvészetek 
fogyasztói. A k ár moziba megyünk, ak á r hanglemezt vásárolunk vagy nép
szerű együttes koncertjén szeretnénk részt venni, vagy bárm it keresünk, 
amire töm egigény van, pénzbüntetéssel figyelmeztetnek m inket alacsony íz
lésszintünkre. Igaz, hogy ú jabban ezt m ár kiterjesztik a m agasm űvésze
tekre is.

Az ötvenes években tehát a feketepiacon létezett a tilto tt m űvek for
galma. A m oziszakm ában 1957-ben a  Film m úzeum  és a film klubok rendkívüli 
kon junk túrája  jelen tette  az első országos nyitást, m ajd később a televízió 
példás módon, s megelőzve a m oziszakm át, a legszélesebb körben m u ta tta  
be azokat a rég i m agyar és külföldi film eket, amelyek, m int k iderü lt, sem
miféle ideológiai veszélyt sem jelen tenek . De a politikai élvonal film jei s 
egyéb m űvei sem  tértek  el a hagyom ányos töm egkultúrától az ötvenes évek
ben. Ha m a, az idő távlatai által m egsegítve, alaposan elemezzük az akkori 
Latabár-film eket, operetteket, akkor másodlagossá válik a sematizmus, s a 
mai értékelésben m ár nem a po litikai voluntarizm us a lényeges m ég a se
matizmust ille tően sem, hanem a hagyom ányos töm egkultúra sablonjai. A 
minőségi ug rás a magyar filmek tarta lm áb an  és form ájában a hatvanas 
évektől nem  anny ira  politikai (am int azt régebben véltük), hanem  sokkal 
inkább alkotói módszerbeli, kísérletező — a szó m indenféle értelm ében. A 
közönség az ötvenes években feltehetően a hagyományos sablonok folytonos
ságát k o n sta tá lta  és élvezte a sikeresebb m agyar filmekben, am it az is bizto
sított, hogy alkotóik  a háború elő tt is hasonló módszerrel dolgoztak. A poli
tikai „ ta rta lo m ” sem a háború előtt, sem utána nem volt annyira lényeges 
összetevő elem e e filmeknek, m int azt korábban véltük, am int azt a m ostani 
revízió is bizonyítja. Az Állami Á ru h á z  feltehetően azért sikeres m anapság 
is, m ert a sokunk számára nevetséges politikai vonatkozásai m ásodlagosak. 
Az átlagem ber hétköznapjaiban és töm egkulturális élményeiben nem  a pil
lanatnyi po litikai vonatkozások a fontosak, hanem a születés és a halál, a 
szerelem és a pénz, a siker és a boldogság, a nevetés és a sírás, a lakás és a 
betegség, a rokonság és a gyerekek, na meg a m indennapi gürcölés.

Az irodalom ban is m egtörtént az átértékelés, és még felsorolni is nehéz 
lenne azt a sok m éltatlanul elfeledett, tilto tt vagy nem ismert, háború  előtti 
írónkat, ak ik e t az utóbbi évek során ism ét piacra dobtak. M int k iderü lt, még 
annál is sokkal több jó magyar író  volt, m int amennyiről tud tunk . A m a
gyar és a kü lfö ld i tömegirodalom revízió ja olykor még a feketepiaci á rak a t 
is leszorította, m áskor a megemelt könyvárakat segítette, am inek m int vá
sárló nem örülök, de pozitív funkcióit nem  tagadhatjuk. Az elkerülhetetlen , 
hogy a töm egkulturális alkotások kiválóságai m ellett a legsilányabb m űvek is 
piacra kerü ljenek , s ezen bölcs em ber nem  siránkozik. Én m agam  a revíziót 
is pozitívan értékelem , s a fő veszélyt nem  a hazai töm egkultúra revíziójában 
és piacában látom , hanem éppenhogy az azt fenyegető külföldi betörésben.
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AMERIKANIZALÓDAS, f o g y a s z t ó i  k u l t ü r a

Ebben az értelem ben Magyarország specifikus helyet foglal el, ugyanis 
számos gazdagabb és fejlettebb országgal szemben nálunk  a szimbolikus kör
nyezet, a fogyasztói ku ltú ra és a valóság között, a kommunikáció világa és 
az életmód között sokkal nagyobb a szakadék, m in t a legtöbb gazdagabb 
országban, hiszen a fogyasztói, am erikanizálódott töm egtársadalom nak h iány
zik az anyagi-technikai bázisa. Amennyiben viszont látszólag ezt a csalá
dok egy része meg is terem ti, akkor az érte hozott áldozat jelentősen na
gyobb, m int a fejlettebb országok felső és középosztályaiban. Még ha Latin- 
Am erikával is hasonlítjuk össze hazánkat, ahol az észak-am erikai ku lturális 
imperializmus alapvető probléma, akkor is eltérő a helyzet: ott több sze
gény ember van, a lakosság nagyobb részének életében nem játszik jelentős 
szerepet a fogyasztói ku ltúra, hanem  inkább a szűkebb felső osztályokra kor
látozódik.

Nálunk a szabad időben folyó fogyasztói tevékenységek, az am erikai 
kommunikációs term ékek és technikai hordozóik olyan drágák, hogy a leg
több családnak rendkívüli erőfeszítéseket kell tennie értük , s ezek a rendkí
vüli erőfeszítések redukálják, torzítják  a fogyasztói k u ltú ra  átvételét, élvezé
sét. Itt az a furcsa helyzet alakult ki, hogy m aga a szimbolikus környezet 
vált elsődlegessé, a felszín és nem a lényeg k erü lt m egvásárlásra, s nem  
kapcsolódik szervesen az életmódhoz, szemben a leggazdagabb országok csa
ládjainak életével. Még akkor sem, ha ezért a k u ltú ráé rt, részben term ékeik, 
részben szolgáltatásaik, hordozóik megvásárlása form ájában is a családok 
készek meghozni a rendkívüli erőfeszítéseket és áldozatokat. Hogy m ily n a
gyok ezek az áldozatok, azt például az elektronikus felszerelések és d ivat
cikkek vásárlásaiban m érhetjük le: m indkét esetben a puszta kom m uniká
ciót és csak látszólag annak anyagi hordozóját vásáro lják  meg a családok, 
vagy inkább mondjuk így: szerencsétlen szülők. A vásárlás ténye azonban 
még nem jelenti a vásárolt cikkek és a fogyasztói életform a élvezetét. U gyan
is nem ugyanaz heti negyvenórás m unkával, a lé tfenn ta rtási költségek u tán  
fennm aradt pénzből m egvásárolni valam it, m int tú lórával, két szülő m un
kájával, a hétvégén és a szabadság alatt végzett m unkákkal. Ezért létezik 
továbbra is a szakadék az am erikai fogyasztói töm egkultúra és a tényleges 
életform a között Magyarországon, akkor is, ha tehát, nagy áldozatok árán, 
sok család végső soron m egvásárolja e ku ltúrát. Ebben az esetben azonban 
ezen gyakran valóban kellemes és élvezetes fogyasztói kultúrának nem  él
vezői, csupán az am erikai vállalatok vásárló balekjai vagyunk.

Ezt nagyon egyszerűen bebizonyíthatjuk a nem zetközi összehasonlítással, 
s nem szükséges költséges életm ód-kutatásokat, reprezentatív  adatfelvétele
ket, adatelemzéseket végeznünk. A fogyasztói társadalom  kultúrája elsősor
ban az Egyesült Állam okat és kissé megkésve a többi gazdagabb, fejlettebb 
országokat jellemzi, ahol jelentős m éretű középosztályok alakultak ki. Ma 
m ár természetesen a világnak szinte m inden országában vannak ilyen ré te 
gek, és hat ez a ku ltúra, részben azért, m ert az am erikai vállalatoknak a 
piaci terjeszkedése m egállíthatatlan, részben azért, m ert ez a ku ltúra kelle
mes, élvezetes, olcsó. Jellem zője a „pleasure seeking”, a kellemesség, élvezet, 
kom fort vagy legalábbis a pihenést, kikapcsolódást segítő vonatkozásai, s 
bárm ennyire is m anipulált a reklám, a töm egkom munikáció, sikerét két ösz-
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szetevője b iztosítja : alacsony ára  és a kellemesség-élvezet aspektusa. Lehet, 
hogy a fogyasztók akár személyes szinten is, de még inkább összességükben 
hosszú távon ak á r saját egészségüket is aláássák, és biztos, hogy vannak e 
jelenségnek negatív  társadalm i következm ényei (amelyek elemzése nem e 
cikk feladata), azonban rövid távon  a kényelem , a kom fort, a kellemesség, 
о problém am entesség, az eszképizmus nem  megvetendő, s bárm elyikünk, aki 
(nem sátorban és konzerven élve) hosszabb időt tö lthete tt a leggazdagabb 
országokban, tanúsíthatja , hogy az álta lunk  egyébként k ritizált, antihum ánus 
aspektusokat is tartalm azó fogyasztói k u ltú ra  bár nagy csapda és hínár, 
mégis milyen vonzó. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az hazudik, képmu- 
tatóskodik. T ehát a nagy többség szám ára ezen szabadidő-tevékenységek, ha 
redukált életet is jelentenek, s az alkotás mozzanata helyett valóban a fo
gyasztást erőltetik , mozgás helyett a fotelben ülést, gondolkodás helyett a 
félkábítószeres bu tu lást, élvezetesek és kellemesek. És főleg nem  kell értük 
jelentős anyagi áldozatot hozni: am i nagyapáinknak ritk a  ünnepi kalács 
volt, az a m ai középosztályoknak m egszokott hétköznapi eledel. Alig kell 
érte  m unkaerejüket áruba bocsátani. (Megjegyzendő, hogy a legutóbbi idők
ben a kényelem  kultuszát a „fitness” kultusza kezdi felváltani, ám a fo
gyasztói m entalitás kikezdése nélkül: gondoljunk a m éregdrága testku ltú ra
klubokra vagy a szabadidős cikkek bombaüzletére.)

Hogyan jelentkezhet ezzel szem ben nálunk  a kényelem és az élvezet? A 
fogyasztói k u ltú ra  olcsó ára nem  létezik, s ily módon a szabad időből kell 
áldoznia a családok többségének ahhoz, hogy a szabadidő-tevékenységek kel
lékeit m egvásárolja. Nem beszélve arró l, hogy minden ház ta rtási gépesítés 
ellenére a fogyasztói társadalom  otthoni szabadidő-tevékenységei és a gye
reknevelés á lta lában  megkövetelné azt, hogy a feleség és anya otthon legyen, 
am iről nálunk a családok nagy többségénél szó sem lehet, hiszen még a két 
kereset sem elegendő a megélhetéshez. így  tehát ezek a családok pluszm un
kával, napi tíz-tizenkét órát o tthonuk tó l távol, olykor hétvégeken is dol
gozva, nem az élvezetet és a kellem ességet, nem  a fogyasztói k u ltú ra  célját, 
hanem  csupán eszközeit vásárolták meg. Ennek paródiája az az ism ert je
lenség, hogy sok családban van számítógép, de nem tudják  használni, vásá
roltak  videót, de nincs pénzük kazettákra , így éppen azt nem  vásárolták  meg 
a nyugati á rnak  legalább a tízszereséért, am ire az egész szolgálna. Tehát 
vásárlásaink gyakran  pontosan azt a célt szolgálják, am it az eladó vállala
tok kívánnak, az ő „kizsákm ányolásukhoz” még lelkes önkizsákm ányolással 
csatlakozunk.

A NEMZETI TÖMEGKULTÚRA HANYATLÁSA

K ikerülhetetlenül együtt já r  az am erikai, a fogyasztói k u ltú ra  inváziója 
a kis országok nem zeti ku ltú rá jának  h á tté rb e  szorulásával. N álunk még az 
sem egyértelm ű, hogy a szemetet vásáro lnánk  meg, hiszen részben anyagi 
okokból, részben az idősebb generációban még élő ku lturális szelektivitás, 
szakképzettség h atására  gyakran a legkiválóbb nyugati töm egkulturális te r
m ékeket vesszük meg. Ily módon h iába rendelkezünk értékes (töm eg)kultu- 
rális hagyom ányokkal, és hiába b iztosíto tt számos ágazatban (nem m inde
nütt) a magas szintű alkotás, a produktum , a fogyasztási, eladási-vásárlási
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Ben Hur I—IL, A Birodalom visszavág, Keresztapa, Hófehérke, 1983: A  pos
tás m indig kétszer csenget, Jézus Krisztus szupersztár, 1984: A  piszkos tizen
kettő , A  fedi visszatér, King Kong, 1985: Cápa, Flashdance, Aranyoskám. 
M int a listából kiderül, a kommersz minden m űfajában  nagymestereik az ame
rikai filmiparosok, a helyükre lépni nem lehet, nem  is kell. Valamelyest tanul
ni azonban nem ártana tőlük. Mint ahogy tanu ltak  az olaszok, akiknek wes- 
ternjei, Piedone-filmjei elérik a legsikeresebb am erikai rokonm űfajok nép
szerűségét — igaz, nem tudnak  évente többször tízet produkálni belőle. A 
franciák és az angolok jobban megőrizték kom m ersz-hagyom ányaikat: a 
francia vígjáték és pikáns film, az angol krim i és fancsali vígjáték minden 
évben produkál egy-egy kiugró sikert a m agyar m oziban is. Az utóbbi időben 
tör be film piacunkra a távol-keleti akciófilm, és m áris milliós nézőközönsé
get vonz. (Ennek visszfénye is emeli talán  a mi, hum orában feltétlenül ked
vesebb, de profizmusában sok kívánnivalót hagyó Lindánk népszerűségét — 
igaz [még] nem a moziban, csak a tv-ben.) De még a románok krim ijeiről is 
tu d ja  a közönség, hogy nincsenek felvizezve — ez a különben nem  nagysza
bású film gyártás így ér el m ozijainkban tisztes sikert.

Végeredményben azonban mégis az am erikai tömegfilm  viszi el a leg
több, évente 10—13 millió nézőt (összehasonlításul: a m agyar film ek összes 
nézőszáma évente 4—5 millió, a francia, az olasz, a japán film eké az utóbbi 
években 3—-4 millió, am elyen belül az olasz szilárdan ta rtja  m agát, a japán 
te re t nyer.)

A külfödi kommerszfilm tengerében csak nagy ritkán  tűn ik  fel egy-egy 
értékesebb alkotás, és sajátos módon a kevesebb kommerszet szállító orszá
gokból relatíve több. Világtendencia a kom m ersz nyomasztó túlsúlya, de 
mégis tudunk jó néhány értékes alkotásról m inden évben, am it legfeljebb 
tu ristakén t láthatunk. M iért ez a forgalmazási—beszerzési tudathasadás: ami 
nyugati, az csak kommersz lehet, ami hazai, csak m űérték? Van azonban egy 
legalább ilyen fájdalm as anomália, amit a listák ra  pillantva azonnal észle
lünk : m ind a világsikerű kommersz, mind a film művészeti csúcsérték m int
egy tízéves késéssel érkezik meg hozzánk. Ennyire periférián lennénk? Ho
gyan képzelhető el film m űveltség ilyen alulinform áltság talaján? A kom
mersz esetében financiális okok még valahogy m egm agyarázhatják az el
m aradást. De művészfilmet speciális csatornákon elfogadható áron is be 
lehet szerezni, szűk terítésben bem utatni. Ezzel azonban nem foglalkozott a 
forgalmazás.

RÖVID KITEKINTÉS: FILM A TV-BEN

A tv a legnagyobb mozi, évente m integy 40 m agyar és m integy 100— 
150 külföldi mozifilmet m u tat be. Egyszerre 2—3 m agyar, 5—8 külföldi élet
műsorozat fut, arányosan és megfelelő időpontban népszerűbb és szűkebb 
közönség érdeklődésére számító szerzőktől.* A tartalom  ellen nem lehet ki

* Pl. 1984-ben: Peter Seilers-, Hitchcock-, Ajtm atov-, Bo Widerberg-, Panfilov - 
sorozat, Tarzan-filmek, Fantomas-filmek, „közkívánatra” : a Csillagok háborúja. A 
magyarok közül: Gertler Viktor-, Tolnai Klári-sorozat, A fekete város, Fel a fe j
jel, Szerelem, valamint az előző évek nagy kommersz-sikerei : Hamis Izabella, 
Csak semmi pánik, Dögkeselyű. Ezenkívül gyerekfilm ek, az újra és újra futó film - 
történeti törzsanyag stb.
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fogás: a mozihálózat csekély differenciáltsága m iatt m ár szinte csak a tv-ben 
lá th a tju k  a filmművészet k lasszikusait, a régebbi és a közelebbi m últ m ár
kás m agyar alkotásait — és anyáink  legendás nagy kom m ersz-élm ényeit. De 
szerencsére azokat az egy-két éves m agyar film eket is, am elyeket annak 
idején elszalasztottunk. A nagy kommerszek az évtizedes várakozás után 
további öt év múlva feltűnnek a tv -ben  is, igaz, akkor aztán — olykor köz
k ív án a tra  — ronggyá játsszák őket. Egy ism ert skandináv film szakember 
és rendező szerint m a m ár elsősorban a tv -re kell a film eket csinálni — és 
valóban: a technikai trükkök eufó riá ja  napjainkra megszűnni látszik: a szu
perm oziba kívánkozó szuperprodukció eleve tv- és videováltozattal párhuza
m osan készül. A mai m agyar technikai színvonal m ellett azonban nem lehet 
elbagatellizálni a (sokszor fekete—fehér és kisképernyős) tv -re  kerülő film 
inform ációértékének jelentős csökkenését, igaz, az utánjátszós moziban is 
hiányoznak m ár a filmszalagról a kulcsjelenetek . . .  A tv irán ti legnagyobb 
hálánk  kifejezése mellett így h á t mégis azt kell m ondanunk: m a nincs gaz
dája a filmművészeti értéknek hazánkban. Égető szükség lenne olyan speciá
lis, esetleg kisterm es mozikra, ahol folyam atosan hozzáférhetők a m aradan
dó értékek , amelyek naprakész fejlesztéséről a filmbeszerzésnek az eddiginél 
jobban  kellene gondoskodnia.

Sajnos kevéssé használja ki a tv  a maga speciális lehetőségeit a film
ism eret-terjesztésben, film nevelésben. A korábbi, kissé poros, egyidejűleg 
ezoterikus pedagógiai sorozatbeszélgetések helyett a vizualitást előtérbe he
lyező, de főleg a vonzó m űsorvezető személyére alapozó (lásd Bernstein és 
Beethoven „közös” produkcióját vagy a szenzációs tudom ányos sorozatokat), 
korszerű és izgalmas sorozat kellene — biztosak vagyunk benne, hogy ez 
nem  haladná meg a m agyar film tudom ány e r e jé t . . .

FILMNEVELÉS, FILMISMERET-TERJESZTÉS

A kezdeti nekibuzdulás u tán  az iskolában m inim álisra szorult vissza 
annak a művészeti ágnak az ok tatása , amelynek közelében a legtöbb diák 
m egfordul — a filmé. A film klubokban — amelyek bázisa a legutóbbi időkig 
albérletben  volt a Magyar F ilm intézetben, a néhány perces m agyarázat volt 
a ráadás a vetítésre, csak néhány különlegesen áldozatkész művelődési ház
ban — m egint csak albérletben — működő film klub engedhette meg m agá
nak v ita  rendezését vagy kisebb, valóban klubszerű, intenzíven dolgozó 
csoport fenntartását. Nemrégiben m egalakult a Filmklubszövetség, m ost me
g in t rem énykedhetünk, hogy a film nevelés ügye kimozdul a holtpontról, sőt, 
ta lán  ez ú jabb  csatornát je len thet a filmművészeti értékek gyorsabb beszer
zéséhez (lévén a hálózat szám ára igen nagy kedvezm ény a jogdíjak terén).

A film sajtó  egyik orgánum a (Filmvilág), elsősorban a nemzetközi infor
mációk felé nyitással, m ásodsorban a tanulm ányírók körének bővítésével ör
vendetesen m egújult, ám a Film , Színház, Muzsika, amelynek a legnépsze
rűbbnek kellene lenni, igen av itt. A F ilm kultúra állítólag az önállósodás 
ú tjá ra  lép, és kérdés, hogy az ő és a film könyvek eddigi legnagyobb kiadója, 
a M agyar Film intézet most folyó profiltisztítása során mit vállal továbbra 
is e te rü le t gondozásából. Jó lenne, ha az eddig is gyér szakirodalm i kiadás 
nem vesztene újabb lehetőségeket.
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Végül: a film kultúra talán  a legszínesebb, nem véletlenül nagy töm ege
ket mozgató kulturális régió. Különféle igényekre kell reagálnia egyarán t 
profi módon. A tehetségek m ellett nem  nélkülözheti a szervezők és üzlet
emberek, de az elhivatott értékőrzők és lelkes ism eretterjesztők közrem ű
ködését sem. Nem szabad engedni, hogy egy ilyen virulens organizm ust 
megbénítson az anyagi gondokat felerősítő, nehézkes intézm ényi m echaniz
mus.

Ideje, de lehet, hogy m ár keservesen késői is, hogy a film  és a mozi is 
bekapcsolódjon abba a napjainkban m inden területen jelentkező folyam atba, 
amely az erőforrások (alkotóiak és anyagiak) terén és még inkább az in for
m ációáram lásban új csatornákat nyit meg, nézőpontok, stílusok, szervezési 
és művészi megoldások sokaságát engedi érvényesülni a m agyar mozinéző 
és a m agyar film egyidejű hasznára.
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Szekeres Péter

A M A G Y A R  T Ö M E G K U L T Ú R A  VÉDELM ÉBEN

Manapság M agyarországon a gyerekek és serdülőkorúak amerikai fil
m eket néznek a m oziban és a képernyőn (és m ár kisiskolás korukban ki
alakul sok m ás nem zet, beleértve saját hazájukat, film jeivel szemben az 
egy életen át ta r tó  és nem zedékeken á t hagyományozódó elutasító értékítélet 
és sztereotípia, prediszpozíció) ; legtöbbször ném et nyelvű, rossz képminőségű 
videom ásolatokban m erülnek el, am ikor a szám ukra és gyakran a felnőttek 
szám ára is tilto tt program okat nézik, angol nyelvű számítógépes játékokkal 
töltenek naponta p á r ó rá t a gazdagabb családok gyerekei, és olyan hazai 
popegyütteseket hallgatnak , amelyek rossz angolsággal s nem  jó m agyarság
gal im itálják az éppen divatos nyugati irányzatokat, együtteseket. Ha el
látogatnak a Skála-Coop áruházaiba vagy m áshová, s előtte még a tévérek
lám ot is m egnézték, akkor angol nyelvű m árkaneveket szajkóznak, miköz
ben szüleik pusztán  a m árkanevekért horribilis összegeket fizetnek, ha gaz
dagok, ha szegények. Az áruházak polcain az áruesztétika szóval összefoglalt 
kommunikációs kom plexum  életform ákat, sztereotípiákat, image-okat, kon
cepciókat, ideológiát áraszt. A kár illegálisan, ak ár legálisan, ak ár állami, akár 
m agánforgalom ban, kisebb és nagyobb közösségekben elsősorban az am erikai 
töm egkultúra, a fogyasztói társadalom  k u ltú rájának  a reménytelen, suta, 
parlagi, balkáni, parodisztikus im itálása folyik itt nálunk.

A fogyasztói társadalom  kultúrája , am ely elsősorban a legszélesebb ér
telem ben vett töm egkom m unikáció csatornáin áram lik be, de ma m ár a 
hétköznapi életet is á tha tja , term észetesen számos pozitív vonatkozással bír, 
s sok szempontból ha jtóerő t is jelent. A lapvetően mégis idegen egy ilyen 
szegényebb, de ugyanakkor gazdag kulturális  hagyom ányokkal rendelkező 
országtól. Nincs abban  semmi különös, hogy M agyarországon is ugyanazok a 
töm egkulturális és fogyasztói tendenciák terjednek, am elyek a világ legtöbb 
országában legalábbis a felső és középosztályok köreiben terjednek, sőt azt 
is m ondhatnánk, hogy Latin-A m erikában a lakosság nagy többsége számára 
m ég idegenebb az észak-am erikai töm egkultúra, ez azonban nem m ent fel 
m inket, szakértelm iségieket azon felelősségünk és kötelességünk alól, hogy 
csatlakozva nyugat-európai kollégáinkhoz, végezzük el a jelenség hazai meg
jelenésének k ritik a i elemzését, s esetleg valam i kicsit próbáljunk is tenni 
(csak nagyon keveset tehetünk) a nemzeti ku ltú ra  átm entéséért és az azt 
fenyegető tendenciák ellen.
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Ahhoz, hogy a jelenséget m egértsük, érdem es a közelmúlthoz visszanyúl
nunk, am ikor adm inisztratív intézkedésekkel és anyagi-szervezeti kapacitá
sok átcsoportosításaival próbáltak változtatni a hagyományos ku ltú rán . Ke- 
lecsényi László a Karády-jelenség elemzésekor találóan jegyezte meg, hogy 
az ilyen adm inisztratív intézkedések hosszú távon megbosszulják m agukat, 
hiszen egy nemzet k u ltú rá já t politikai vagy anyagi-szervezeti beavatkozá
sokkal hosszú távon nehéz alapvetően m egváltoztatni, különösen akkor, ha 
az nem  is elszigetelten létezik. M anapság különben is a ha tárok  olyanok, 
m int az angol királynő uralm a. Volt értékes hazai töm egkultúra, és rendkí
vüli igény volt erre is, valam int a nyugatira is, s nagy hiba volt annak ki
gúnyolása, értelmiségi elítélése, adm inisztratív  betiltása. Ezáltal földalattivá 
vált, s az ötvenes években sokkal szegényebb em bereknek sokszoros árat 
kellett fizetniük az E lfújta  a szél és társa ik  illegális piacán, s ráadásul 
nemcsak az árakat, hanem  a tilos kultuszát is felsrófolták a tiltások. Ma m ár 
k iderült, hogy az oly sokat szidott (és meg kell mondanom, például a film
területen  saját korának nemzetközi m ércéjével mérve valóban szégyenlete
sen gyenge) m agyar töm egkultúra még üzlet is lehet. Ha viszont erre  és 
külföldi társaira rendkívüli tömegigény m utatkozott, és még kereshet is ra jta  
az állam, m iért hagyná a feketepiacnak — ezáltal annak ideológiai hatása 
nem csökken, viszont az állam  elesik a ku ltú ra  más szektoraiban esetleg 
kam atoztatható bevételétől? Manapság minden, am it az ötvenes években ki
dobtak, m űértékké válik. Ha családom m egőrizte volna régi bú to rainkat, ma 
legalább félmilliót kapnánk érte a bizományiban. Akik a hatvanas években 
megkezdték a régi bútorok felvásárlását és részben még ma is m agánkisipa
rosként ezen dolgoznak, milliomosok lettek. Meg is érdemlik, m ert egy kicsit 
korábban ismerték fel a korszellemet, m int mi, szakértelmiségiek, akik most 
persze irigykedve nézzük a handlét, az ócskást. Pedig ők nem  te ttek  mást, 
m int hogy intézm ényesítették a m űtárgyak tömegpiacát. Ami K arády  K ata
lin t illeti, el kell ism ernünk, hogy sokkal jobban énekel, m in t számos ma 
népszerű könnyűzenei énekes, s a legalacsonyabb ízlésszinttől a legm agasab
big, m indenkinél sikere volt. A cigányzene és az operett m egítélése is meg
változott, sőt olyannyira átestünk a ló m ásik oldalára, hogy m anapság gyak
ran  sokkal gyengébb énekesek adják elő őket, m int am ikor a k u ltú ra  szé
gyenének számítottak. Végső soron a legigényesebb szakmai elemzés alapján 
sem m ondhatnánk, hogy a cigányzene és a klasszikus operett gyengébb mi
nőségű, m int az im portált töm egkultúra számos darabja, a m anipu lált köny- 
nyűzene, videoclip, ahol a technika elnyom ja a szellemet és a m inőséget, s 
ahol m inden számít, csak a zene, az ének és a kép nem. Végső soron a mai 
im portált töm egkultúrában a reklám, a piaci uralom  sokkal nagyobb m ér
tékben ellensúlyozza az alkotás és az előadás minőségét, m int száz éve vagy 
néhány évtizede.

AZ ÉRTÉKREND REVÍZIÓJA

M indent egybevetve, a társadalm i gyakorlatban, s k ism értékben a saj
tóban, a szakmai közvéleményben is m egtörtént az addig elítélt töm egkultúra 
revíziója, csak sajnos későn és kissé torz módon. A gyakorlatban természe
tesen a tiltás időszakaiban is ugyanaz a töm egkultúra élt, csupán az egyik
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oldalon, a legális piacon m egfejelték politikai körítéssel, a másik oldalon fe
ketepiacra került. Ily m ódon végső soron akkor is a fogyasztó fizetett érte, és 
a konjunktúralovagok szedték le a sápot, am int m anapság is az átlagkerese
tek (de nem a nyugati piaci árak) tükrében tú lzo ttan  magas büntetést vet
nek ki azokra (a lakosság nagy többségére), akik nem  a magasművészetek 
fogyasztói. A kár moziba megyünk, akár hanglem ezt vásárolunk vagy nép
szerű együttes koncertjén  szeretnénk részt venni, vagy bárm it keresünk, 
am ire tömegigény van, pénzbüntetéssel figyelm eztetnek m inket alacsony íz
lésszintünkre. Igaz, hogy újabban ezt m ár k iterjesztik  a m agasm űvésze
tekre is.

Az ötvenes években teh á t a feketepiacon létezett a tilto tt m űvek for
galma. A moziszakmában 1957-ben a Film m úzeum  és a filmklubok rendkívüli 
kon junk túrája  je len tette  az első országos nyitást, m ajd később a televízió 
példás módon, s megelőzve a moziszakmát, a legszélesebb körben m utatta  
be azokat a régi m agyar és külföldi filmeket, am elyek, m int kiderült, sem
m iféle ideológiai veszélyt sem jelentenek. De a politikai élvonal film jei s 
egyéb művei sem tértek  el a hagyományos töm egkultúrátó l az ötvenes évek
ben. Ha ma, az idő táv la ta i által megsegítve, alaposan elemezzük az akkori 
Latabár-film eket, operetteket, akkor másodlagossá válik  a sematizmus, s a 
mai értékelésben m ár nem  a politikai voluntarizm us a lényeges még a se
matizm ust illetően sem, hanem  a hagyományos töm egkultúra sablonjai. A 
minőségi ugrás a m agyar film ek tarta lm ában  és form ájában a hatvanas 
évektől nem  annyira po litikai (amint azt régebben véltük), hanem  sokkal 
inkább alkotói m ódszerbeli, kísérletező — a szó m indenféle értelmében. A 
közönség az ötvenes években feltehetően a hagyom ányos sablonok folytonos
ságát konstatálta és élvezte a sikeresebb m agyar film ekben, amit az is bizto
sított, hogy alkotóik a háború  előtt is hasonló m ódszerrel dolgoztak. A poli
tikai „tartalom ” sem a háború  előtt, sem u tána nem  volt annyira lényeges 
összetevő eleme e film eknek, m int azt korábban véltük, am int azt a mostani 
revízió is bizonyítja. Az Á llam i Áruház fe ltehetően azért sikeres m anapság 
is, m ert a sokunk szám ára nevetséges politikai vonatkozásai másodlagosak. 
Az átlagem ber hétköznapjaiban és töm egkulturális élményeiben nem a pil
lanatnyi politikai vonatkozások a fontosak, hanem  a születés és a halál, a 
szerelem és a pénz, a s iker és a boldogság, a nevetés és a sírás, a lakás és a 
betegség, a rokonság és a gyerekek, na meg a m indennapi gürcölés.

Az irodalom ban is m egtörtén t az átértékelés, és még felsorolni is nehéz 
lenne azt a sok m éltatlanu l elfeledett, tilto tt vagy nem  ismert, háború előtti 
írónkat, akiket az utóbbi évek során ismét piacra dobtak. Mint kiderült, még 
annál is sokkal több jó m agyar író volt, m int am ennyiről tudtunk. A m a
gyar és a külföldi töm egirodalom  revíziója olykor m ég a feketepiaci á rakat 
is leszorította, m áskor a m egem elt könyvárakat segítette, aminek m int vá
sárló nem  örülök, de pozitív  funkcióit nem tagadhatjuk . Az elkerülhetetlen, 
hogy a töm egkulturális alkotások kiválóságai m ellett a legsilányabb m űvek is 
piacra kerüljenek, s ezen bölcs em ber nem siránkozik. Én magam a revíziót 
is pozitívan értékelem , s a fő veszélyt nem a hazai töm egkultúra revíziójában 
és piacában látom, hanem  éppenhogy az azt fenyegető külföldi betörésben.
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a m e r i k a n i z a l ó d As , f o g y a s z t ó i  k u l t ü r a

Ebben az értelemben Magyarország specifikus helyet foglal el, ugyanis 
számos gazdagabb és fejlettebb országgal szemben nálunk a szimbolikus kör
nyezet, a fogyasztói ku ltúra és a valóság között, a kom m unikáció világa és 
az életmód között sokkal nagyobb a szakadék, m int a legtöbb gazdagabb 
országban, hiszen a fogyasztói, am erikanizálódott töm egtársadalom nak hiány
zik az anyagi-technikai bázisa. Am ennyiben viszont látszólag ezt a csalá
dok egy része meg is terem ti, akkor az érte hozott áldozat jelentősen na
gyobb, m int a fejlettebb országok felső és középosztályaiban. Még ha Latin- 
Am erikával is hasonlítjuk össze hazánkat, ahol az észak-am erikai kulturális 
imperializmus alapvető probléma, akkor is eltérő a helyzet: ott több sze
gény em ber van, a lakosság nagyobb részének életében nem  játszik jelentős 
szerepet a fogyasztói kultúra, hanem inkább a szűkebb felső osztályokra kor
látozódik.

Nálunk a szabad időben folyó fogyasztói tevékenységek, az am erikai 
kommunikációs term ékek és technikai hordozóik olyan drágák, hogy a leg
több családnak rendkívüli erőfeszítéseket kell tennie értük, s ezek a rendkí
vüli erőfeszítések redukálják, torzítják a fogyasztói ku ltúra átvételét, élvezé
sét. Itt az a furcsa helyzet alakult ki, hogy maga a szimbolikus környezet 
vált elsődlegessé, a felszín és nem a lényeg kerü lt m egvásárlásra, s nem 
kapcsolódik szervesen az életmódhoz, szemben a leggazdagabb országok csa
ládjainak életével. Még akkor sem, ha ezért a ku ltúráért, részben term ékeik, 
részben szolgáltatásaik, hordozóik m egvásárlása form ájában is a családok 
készek meghozni a rendkívüli erőfeszítéseket és áldozatokat. Hogy m ily na
gyok ezek az áldozatok, azt például az elektronikus felszerelések és d ivat
cikkek vásárlásaiban m érhetjük le: m indkét esetben a puszta kom m uniká
ciót és csak látszólag annak anyagi hordozóját vásárolják meg a családok, 
vagy inkább m ondjuk így: szerencsétlen szülők. A vásárlás ténye azonban 
még nem jelenti a vásárolt cikkek és a fogyasztói életform a élvezetét. U gyan
is nem ugyanaz heti negyvenórás m unkával, a létfenntartási költségek u tán  
fennm aradt pénzből megvásárolni valam it, m int túlórával, két szülő m un
kájával, a hétvégén és a szabadság a la tt végzett m unkákkal. Ezért létezik 
továbbra is a szakadék az amerikai fogyasztói töm egkultúra és a tényleges 
életform a között Magyarországon, akkor is, ha tehát, nagy áldozatok árán, 
sok család végső soron megvásárolja e ku ltúrát. Ebben az esetben azonban 
ezen gyakran valóban kellemes és élvezetes fogyasztói ku ltú rának  nem él
vezői, csupán az am erikai vállalatok vásárló balekjai vagyunk.

Ezt nagyon egyszerűen bebizonyíthatjuk a nemzetközi összehasonlítással, 
s nem szükséges költséges életm ód-kutatásokat, reprezentatív  adatfelvétele
ket, adatelem zéseket végeznünk. A fogyasztói társadalom  ku ltú rá ja  elsősor
ban az Egyesült Államokat és kissé megkésve a többi gazdagabb, fejlettebb 
országokat jellemzi, ahol jelentős m éretű középosztályok alakultak  ki. Ma 
m ár természetesen a világnak szinte m inden országában vannak ilyen ré te 
gek, és hat ez a kultúra, részben azért, m ert az am erikai vállalatoknak a 
piaci terjeszkedése m egállíthatatlan, részben azért, m ert ez a ku ltú ra  kelle
mes, élvezetes, olcsó. Jellem zője a „pleasure seeking”, a kellemesség, élvezet, 
kom fort vagy legalábbis a pihenést, kikapcsolódást segítő vonatkozásai, s 
bárm ennyire is m anipulált a reklám, a tömegkommunikáció, sikerét két ösz-
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szetevője b iztosítja : alacsony ára és a kellemesség-élvezet aspektusa. Lehet, 
hogy a fogyasztók akár személyes szinten is, de még inkább összességükben 
hosszú távon ak á r saját egészségüket is aláássák, és biztos, hogy vannak e 
jelenségnek negatív  társadalm i következm ényei (amelyek elemzése nem e 
cikk feladata), azonban rövid távon a kényelem, a kom fort, a kellemesség, 
о problém amentesség, az eszképizmus nem  megvetendő, s bárm elyikünk, aki 
(nem sátorban és konzerven élve) hosszabb időt tö lthe te tt a leggazdagabb 
országokban, tanúsíthatja , hogy az álta lunk  egyébként kritizált, antihum ánus 
aspektusokat is tartalm azó fogyasztói ku ltú ra  bár nagy csapda és hínár, 
mégis milyen vonzó. Aki ennek az ellenkezőjét állítja , az hazudik, képm u- 
tatóskodik. T ehát a nagy többség szám ára ezen szabadidő-tevékenységek, ha 
redukált életet is jelentenek, s az alkotás m ozzanata helyett valóban a fo
gyasztást erőltetik , mozgás helyett a fotelben ülést, gondolkodás helyett a 
félkábítószeres butulást, élvezetesek és kellemesek. És főleg nem kell értük  
jelentős anyagi áldozatot hozni: ami nagyapáinknak ritka  ünnepi kalács 
volt, az a m ai középosztályoknak m egszokott hétköznapi eledel. Alig kell 
érte m unkaerejüket áruba bocsátani. (Megjegyzendő, hogy a legutóbbi idők
ben a kényelem  kultuszát a „fitness” kultusza kezdi felváltani, ám a fo
gyasztói m entalitás kikezdése nélkül: gondoljunk a m éregdrága testku ltú ra
klubokra vagy a szabadidős cikkek bombaüzletére.)

Hogyan jelentkezhet ezzel szemben nálunk a kényelem  és az élvezet? A 
fogyasztói k u ltú ra  olcsó ára nem létezik, s ily módon a szabad időből kell 
áldoznia a családok többségének ahhoz, hogy a szabadidő-tevékenységek kel
lékeit m egvásárolja. Nem beszélve arról, hogy m inden háztartási gépesítés 
ellenére a fogyasztói társadalom  otthoni szabadidő-tevékenységei és a gye
reknevelés álta lában  m egkövetelné azt, hogy a feleség és anya otthon legyen, 
amiről nálunk a családok nagy többségénél szó sem lehet, hiszen még a két 
kereset sem elegendő a megélhetéshez. így teh á t ezek a családok pluszm un
kával, napi tíz-tizenkét ó rát otthonuktól távol, olykor hétvégeken is dol
gozva, nem az élvezetet és a kellemességet, nem  a fogyasztói ku ltúra célját, 
hanem csupán eszközeit vásárolták meg. Ennek paródiája az az ism ert je
lenség, hogy sok családban van számítógép, de nem tud ják  használni, vásá
roltak videót, de nincs pénzük kazettákra, így éppen azt nem vásárolták meg 
a nyugati árnak  legalább a tízszereséért, am ire az egész szolgálna. Tehát 
vásárlásaink gyakran  pontosan azt a célt szolgálják, am it az eladó vállala
tok kívánnak, az ő „kizsákm ányolásukhoz” még lelkes önkizsákmányolással 
csatlakozunk.

A NEMZETI TÖMEGKULTÚRA HANYATLÁSA

K ikerülhetetlenül együtt já r  az am erikai, a fogyasztói ku ltúra inváziója 
a kis országok nemzeti k u ltú rá jának  háttérbe  szorulásával. Nálunk még az 
sem egyértelm ű, hogy a szemetet vásárolnánk meg, hiszen részben anyagi 
okokból, részben az idősebb generációban még élő ku lturális szelektivitás, 
szakképzettség hatására  gyakran a legkiválóbb nyugati töm egkulturális te r
mékeket vesszük meg. Ily módon hiába rendelkezünk értékes (töm eg)kultu- 
rális hagyom ányokkal, és hiába biztosított számos ágazatban (nem m inde
nütt) a m agas szintű alkotás, a produktum , a fogyasztási, eladási-vásárlási
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(piaci) oldalon elkerülhetetlenül lehengerel bennünket is az erősebb — de 
nem szükségszerűen jobb — am erikai töm egkultúra. Pedig azt sokéves hely
színi elemzés (Róma, Stockholm, Philadelphia, New York stb.) alapján, s 
im m ár huszonöt éves szaktanulmányozási idő u tán  állíthatom , hogy a m a
gyar töm egkultúra szintje talán még magasabb, m int az am erikaié (átlag
ban), s az az am erikai töm egipar (beleértve a kulturális ágazatokat is), am ely 
a század elején még világszerte kiváló minőségéről volt híres, a II. v ilághá
ború utáni korszaktól kezdve éppen term ékei silányságáról ism ert. Olyany- 
nyira, hogy m anapság az Egyesült Államokban a felsőbb és középosztályok
ban, valam int az értelmiség köreiben nagy kultusza van m indennek, ami 
alternatív, etnikai, ízlésbeli, életviteli, áruesztétikai változat, am it erősít, 
hogy az ország nagy méretei és gazdagsága következtében ezek a kisebbsé
gek még piaci szempontból is jelentősek lehetnek Globálisan teh á t az am eri
kai töm egkultúra nem olyan szintű, am ennyire azt esetleg a szelektált frag 
mentumok nálunk m utatnák vagy kiutazva, szűkös anyagi kereteink és 
ku ltúránk következtében, alaposan átrostálva látjuk.

Ezzel szemben a magyar népszerűbb „elit”- és töm egkultúra sokféle k ri
térium  szerint magasabb szintet képvisel; igaz, ugyanez nem  m ondható el 
számos hétköznapi fogyasztási cikkről, divatos term ékről. De még ez u tób
biak terén is meglepő minőségi, történelm i ugrás tö rtén t az utóbbi két-há- 
rom évtized során. Az am erikai töm egkultúra sokak szerint évtizedek óta 
stagnál, csupán nemzetközi piaci uralm a nő. Olyan mennyiségi változás 
ugyan lezajlott, amelynek során milliók léptek a milliomosok közé, s tíz
milliók a felső és középosztályba. Ez valóban minőségi változást jelenthet, az 
objektív alapok terén azonban leggyakrabban inkább m ennyiségi változást 
hoz (annak minőségi aspektusaival: jobb autó, nagyobb ház, jobb helyen 
lakás stb.). Magyarországon, e minden látszat ellenére sem gazdag ország
ban, szinte hihetetlen a minőségi és történelm i változás, am elyet a drága 
fogyasztási cikkek, a lakáskörülm ények javulása és az a tény  m utat, hogy 
valam ilyen m egfejthetetlen módon bárm i új m egjelenik a leggazdagabb 
országokban, nem sokára itt is feltűnik.

Ami a töm egkultúrának kifejezetten kommunikációs term ékeit illeti, be
leértve az irodalm at s általában a m űalkotásokat, ezek szintje magas. A két 
világháború között és mindmáig megítélésem szerint a világon egyedülálló 
irodalmi élet jellemzi hazánkat: itt még az újságírók és ponyvaregényírók 
is a legkiválóbb írók közül kerültek ki egy időben, s a m űfordítások olyan 
szintűek, hogy olykor felülm úlják az eredetit. A m agyar film ek az ország 
m éreteit, a lakosság számát tekintve, arányosan a világon egyedülállóak; a 
művészi piacon ily módon elism ertek, s még a „kom m ersz” m agyar film ek 
átlagos színvonala is sokkal m agasabb több más ország hasonló term ékeinél. 
Nem m ondhatnánk, hogy például a w estern-film ek jobbak bárm ely m ás 
nemzet megfelelő m últ századi kalandos, rom antikus film jeinél, beleértve a 
m agyarokat is, csupán a nemzetközi piaci helyzet és a piaci szempontok 
maximalizálása tette e „m űfajt” egyedivé, szemben m ás országok ekvivalens 
filmjeivel. Várkonyi Zoltán és Ranódy László film jei népszerűek és jók, a 
televíziós eredeti műsorok egy része igen magas szintű, s m ég legkiválóbb 
költőink is töm egterm ékké váltak  olyan kiváló in terp retáto rok , m int Sebő 
vagy Zolnay Pál segítségével. Szörényi Levente sokáig kiem elkedő töm eg- 
ku ltú rá t alkotott. A Koncert (rend.: Koltay G.) jó film, zenéje nemzetközi
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összehasonlításban kiem elkedő. A M agyarországon k iado tt könyveknek nem
csak a tarta lm a, hanem  kiállítása is kiugró minőségű, jóllehet, a nyomda- 
technika és az anyagiak terén  nem állunk az élen. A m agyar animációs fil
mek világszerte sikeresek, s csupán piaci hátrányuk m iatt nem  vetekedhet
nek Walt Disney kései film jeivel. Különösen kiem elendő a gyermekek szá
m ára készült töm egkultúra. A televízióban kiváló gyerm ekm űsorok vannak. 
Az am erikaival történő összehasonlítás azért megtévesztő, m ert onnan a leg
kiválóbbakat ism erjük, m elyek egy része a „public”-csatornákon látható, me
lyek nézőszáma csekély. A m agyar gyerm eklem ezeken és -kazettákon a leg
kiválóbb színészek adják elő a világ gyerm ekirodalm ának legkiválóbb da
rabjait. Az am erikai kazetták  és lemezek (valam int könyvek) készítői gyakran 
a színésztársadalom és a kom m unikációs szakem bergárda aljából kerülnek 
ki; am it produkálnak, olcsó, ízléstelen bóvli. Négy évig éltem  az Egyesült 
Államokban, és angoltanításhoz sok ezer am erikai kazettát, lemezt, mese
könyvet hoztam  haza, s olykor meglep, hogy ennyi pénzből, ilyen techniká
val, akkora piaccal és olyan kiugró p ro fité rt hogy lehet ilyen szemetet lét
rehozni. Egyébként is a gyerm ek m int piac az Egyesült Állam okban a to
tális kizsákm ányolás terü le te : semmi köze sincs az eladott term ék minősé
gének és használhatóságának, még kevésbé tartósabb értékeinek a reklám o
zott és tízmilliós, milliós példányszám ban eladott játékokhoz, könyvekhez, 
kazettákhoz stb. A m agyar gyerm ekkönyvek igen változatosak, szépek, jók, 
ízlésesek. Nálunk van Cimbora és K aláka, József A ttila, Weöres és Nagy 
László, Tamkó S irató és Nemes Nagy, és a legszigorúbb kritérium ok szerint 
is még néhány száz kiváló „gyerm ekköltő”. Az előző évtizedben elterjedt 
m egzenésített versek a töm egkultúra kiem elkedő darabjai. A m agyar költé
szet a szigorú statisztikai összevetésben nemzetközileg egyedülálló, csupán a 
nyelv elszigeteltsége és persze a menedzselés hiánya akadályozza ezt az 
elismerést. A klasszikus-rom antikus irodalm i alkotások fiimi és televíziós 
verziói szakszerűek, jó átlagot érnek el. Ha most kom olyabban és szaksze
rűbben elemeznénk a cigányzenét és a klasszikus operettet, akkor nem len
ne nehéz kim utatnunk, hogy azok zenei és előadói szintje magasabb, m int 
számos most terjedő m anipulált könnyűzenei term ék és videoclip. Feltehetően 
Honthy Hanna jobban énekelt és Dankó P ista jobban muzsikált, m int agyon
reklám ozott és a m anipulált töm egkom m unikációban silánysága ellenére el
adott utódjaik. A videopiacról ne is szóljunk, ahol az im portált term ékeknek 
nem pusztán tarta lm a, hanem  az elérhető technika szintje is csapnivaló. En
nél még a m agyar töm egkultúra legalja is jobb.

Ez a sokat szidott, s persze b írálha tó  m agyar töm egkultúra tehát nem 
azért hanyatlik, m intha „rossz” lenne, m intha nem lenne rá  közönségigény, 
nem lenne korlátozott piaca (a film nél is csupán a mesterségesen felemelt, 
nemzetközileg felsrófolt gyártási költségek m iatt vagyunk bajban), hanem 
azért, m ert az össz-tömegkommunikációs fogyasztás (legális és illegális) vo
lumenében, arányaiban  háttérbe szorul, az em bereket körülvevő szimbolikus 
környezet jelentős m értékben, ha nem  elsősorban, az am erikai multinacio
nális vállalatok term ékeit árasztja, s ezzel szemben szinte lehetetlen fellép
nünk.

Más kérdés az, am ikor maguk az alkotók vetik el az értékes nemzetit, 
és helyette az am erikai silány im itációját produkálják, am it a film gyártásban 
is m egfigyelhetünk. Ilyen az angol nyelvű éneklés is. Nálunk, ahol sok euró
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pai országgal szemben oly kevesen tudnak idegen nyelveket, a videoanyagok 
nagy része német és angol nyelven kerül be, az énekesek angolul énekel
nek (és olykor rossz a kiejtésük, am it csak egy esetben fogadhatunk el, ha 
az illető udvariasságból azon ország nyelvén énekel, ahol éppen előad), s 
m ár várom, hogy m ikor röhöghetünk a legjobb külföldi szexfilmek balkáni 
változatán. Mi sem természetesebb, m int hogy a m agyar töm egkom munikáció 
amúgy is hátrányos piaci és technikai-anyagi helyzetéből nem képes ver
senyre kelni az am erikaival, s vagy a saját ú tjá t járja , vagy lehengerli az 
am erikai, ami saját m űfajában nemcsak piaci fölényt élvez, hanem jobb is. A 
fő problém a azonban ma még nálunk (szemben sok más kis országgal) nem  
a nemzeti ku ltúra terem tése területén, tehát az alkotói oldalon, hanem  a 
befogadói-fogyasztói oldalon keresendő.

STRUCCPOLITIKÁNK

Nem ez az egyetlen terület, ahol struccpolitikát folytatunk, de talán  itt 
különösen fontos, hiszen ma m ár sejtjük, hogy a szimbolikus környezet egy
re fontosabb, és egyre nagyobb a visszahatása, ha nem is direkten az anya
gi term elésre, más társadalm i alapfunkciók területeire. Nálunk még m a is 
erőltetett és túlzott fontosságot tulajdonítanak stenciles kiadványoknak, el
szigetelt értelmiségi akcióknak, aláírásgyűjtéseknek, pedig ma az ideológiai
politikai harc nem stencilgéppel és nem is fegyverrel vagy gum ibottal fo
lyik, hanem  a nemzetközi tömegkommunikációban. Nálunk mégis sokan úgy 
tesznek, m intha a kis M agyarország kivétel lenne azon nemzetközi folya
m atok alól, amelyekről a nyugat-európai és latin-am erikai vagy ausztrál, de 
akár kanadai értelmiségi és politikai körök egyre gyakrabban szólnak.

Nálunk a töm egkultúra és a tömegkommunikáció, azaz a nemzeti ku ltú ra  
alapvető összetevői, sem elegendő pénzt, sem a szükséges intézm ényesülést 
nem kapták meg. Tucatszám vannak irodalmi lapok, de alig akad töm egkul
turális, tömegkommunikációs szaklap (és a szakkönyvek, bárm ilyen jók, így 
például a Tömegkommunikációs Kutatóközpont stenciles és ro tap rin t k iad
ványai, alig kelnek el, nem is ismertek). A tudom ányos intézetek nem  foglal
koznak a területtel olyan arányban és súllyal, am ennyire az a tényleges 
társadalm i gyakorlatban a m agyar társadalom ban jelen van. Nincs töm eg
kommunikációs (vagy filmes, tévés stb.) egyetemi tanszék, így tehát m ind a 
szaklapok, mind a tudom ányos kutatás, m ind a felsőfokú oktatás ágazati 
felosztása és arányai nemhogy a jövő felé tekintenének, de még a jelen tá r
sadalmi gyakorlatot sem érték utol. Arról ne is álmodozzunk, hogy egyham ar 
olyan tankönyvek lesznek, m int a kiváló Nézz, láss, kérdezz a megfelelő 
tömegkommunikációs orientáló-szelektáló szakórákon. A problém a legéle
sebben az általános iskolákban figyelhető meg: a gyerekek szimbolikus kör
nyezetét egészen más alkotja, m int amivel az iskola foglalkozik, s a peda
gógus-társadalom jórészt hiábavalóan siránkozik a történelm i kommunikációs 
váltás láttán, attól még a gyerekek egyre jobban elidegenednek az iskolától, 
részben éppen am iatt, hogy a saját maguk által választott (vagy rá juk  tu k 
mált) tömegkommunikációs környezet eltérő attól, am it az iskola kötelező 
jelleggel rájuk erőltetne.
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Az iskolán kívül a gyerekek elsősorban fogyasztóként az am erikai tö
m egkultúra balek vásárló újraterm elési folyam atának a tárgyai. Az iskola 
sem m it sem tesz azért, hogy kisgyerekkortól kezdve, am ikor ez még egyál
ta lán  lehetséges, a m egváltozott szimbolikus környezet, a legáltalánosabb 
értelem ben vett töm egkom m unikáció áradatában  tudatos, szelektív, igényes, 
vitatkozó, kritikus, elemző fogyasztókat neveljen és tanítson, holott minden 
szakem ber tudja, hogy ez a szelektivitás csak és u toljára gyerekkorban ala
k ítha tó  ki. A családok sem sokat tehetnek, hiszen m indkét szülő dolgozik, 
gyak ran  túlóráznak, így m ennyi idejük m arad a tömegkommunikáció korri
gálására, a befogadás m otiválására, értékelésére, elemzésére, a gyerekek ilyen 
irányú  nevelésére? S aját gyerekeim en is lem érem  mindezt, hiszen időm je
lentős részét pénzkereséssel kell töltenem , s h iába sajnálkozom, m áris lá
tom , hogy nem sikerü lt gyerekeim re kulturális értékválasztásaim at hagyo
m ányozni, ők m ár a fogyasztói töm egkultúra neveltjei.

Mivel, m int sokan elemezték m ár, a szimbolikus környezet egyre na
gyobb szerephez ju t  az anyagi term elésben is, a nemzeti töm egkultúra versus 
am erikai töm egkultúra sokkal fontosabb, m int hétköznapjaink során felté
teleznénk. A cikkem ben jelzett tendenciákkal való foglalkozásnak legelső 
lépése az lenne, ha a tudom ányos intézetek, egyetemek sokkal több szak
anyagot és szakem bert produkálnának e téren, m ert csak így, felülről indul
h a tn a  meg a közvélemény és az oktatás, közművelődés minim ális változta
tása. A dm inisztratív intézkedések nem lehetségesek, a gazdasági szankciók 
és védővámok idáig egyetlen országban sem váltak  be: a problém a tehát 
kizárólag a fogyasztó „m egváltoztatásával” oldható meg, ami a leghosszabb 
távú, legnehezebb, legintenzívebb és legköltségesebb valam ennyi lehetséges 
beavatkozási módozat között. Az eredm ény így is minimális, ez azonban 
nem  indokolja, hogy M agyarországon ne erősödjön az a szakmai közvéle
m ény, oktatási és kutató i, szakírói tendencia, am elyet más, hasonló helyzet
ben lévő, kiszolgáltatott országok m utatnak.
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Gereben Ferenc

Q U O  V A D IS, M A G Y A R  K U LTÚRA?
(A m irő l a  l e g f r i s s e b b  m ű v e lő d é s s z o c io l ó g i a i  
a d a t o k  v a l l a n a k )

1985 novem ber—decemberében az OSZK—KM K új országos reprezen
tatív  vizsgálatot végzett a felnőtt népesség körében. (100 településen 973 
kérdőívet tö ltö ttek  ki a kérdezőbiztosok.) Elsődleges célunk az volt, hogy 
az 1978-as, szintén országos vizsgálat legfőbb kérdésfeltevéseit megismételve, 
képet kapjunk arról: az utóbbi, gazdaságilag válságos és életvitelünket egyre 
inkább az anyagi javak megszerzésére orientáló esztendők során milyen vál
tozások zajlo ttak  le a művelődési (azon belül is elsősorban az olvasási) 
szokásokban?

A legfrissebb adatokat — előzetes és részleges feldolgozás során — az 
1985-ös vizsgálat területileg részarányosán k iválaszto tt kérdőíveiből nyer
tük.* Ahol lehetett, adatainkat Mándi Péter 1964-es vizsgálati eredm ényeivel 
is összevetettük. (Lásd: Mándi Péter: A könyv és közönsége. Bp. KJK, 1968.)

A KÖNYVOLVASÁS GYAKORISAGA

Az 1. táb lázat azt tanúsítja , hogy a könyvek elolvasásával (tehát nem  
csupán beleolvasással) kapcsolatos m agatartásform ák jelentősebb m egválto
zására még 1964 és 1978 között kerü lt sor, am ikor — ha az olvasók köre nem  
is szűkült, de — az olvasás gyakorisága csökkent. 1978 és napjaink között a 
m utatók — az országos átlag szintjén — nem  jeleznek változást.

A hetvenes években úgy tapasztaltuk, hogy az egyes társadalm i rétegek 
olvasói teljesítm ényszintjei közötti különbségek növekvőben vannak. Üj ada
taink e téren  (az alacsony elemszámok m iatt) m ég némi bizonytalansággal 
értelmezhetők, de nem kizárt, hogy az „olvasási olló” szétnyílása (főleg az 
értelmiségi és a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak rétege között) az el
m últ években is folytatódott. Igazán meggyőző különbségekre azonban az 
aktív  és az inaktív  rétegek között találunk: m íg a szellemi és a fizikai dol
gozók körében (a mezőgazdasági fizikaiakat kivéve) egyaránt növekedett 
valamelyest a könyvolvasók aránya, addig a nyugdíjasok és a ház tartásbe
liek rétegeiben 1978 óta a rendszeres olvasók és általában a könyvolvasók 
hányada egyarán t kisebb lett. Ez azért érdekes jelenség, m ert azt h ihetnők,

* A könyvolvasás gyakoriságára, az olvasói ízlésre, a könyvtári tagságra, 
könyvvásárlásra és a házikönyvtárra vonatkozó adatokat 258, a többi kérdéskört 
614 kérdőív előzetes feldolgozására alapozzuk.
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hogy a második gazdaság pluszterhei által megnyom orított ak tív  népesség 
életviteléből szorult ki elsősorban a könyv, és a nyugdíjasoknak több ideje 
és energiája m arad az olvasásra. Feltehető, hogy a hajszás ak tív  életm ódnak 
nemcsak a terhei növekedtek, hanem  esetleg (főleg praktikus jellegű és ki
kapcsoló) könyvszükségletei is, s az inak tív  létform a pedig korántsem  jelent 
m anapság boldog sem m ittevést. Egyelőre sajnos a jelenség okainak mélyebb 
vizsgálatára nincs m ódunk.

1. táblázat

1964
A könyvolvasás (20 éven felüli 
gyakorisága népességre

átszámolva)

1978
(20 éven felüli 

népesség)
(18

1985*
éven felüli 
népesség)

Rendszeresen olvasó 
(havi átlagban legalább  
1 könyv)

23 17 17

Időn
kén
ti
o l
va
só

Közepes gyakori
sággal (negyed
évenként legalább  
1 könyv)

27 27

36 44 45
Nagyon ritkán 
(évenként leg
alább 1 könyv)

17 18

Nem olvas 41 39 38

összesen 100 100 100

* Előzetes, részleges adatok, 258 kérdőív válaszai alapján.

AZ OLVASÖI ÉRDEKLŐDÉS IRÁNYVÁLTOZÁSAI

1985-ös vizsgálataink során a könyvolvasóknak feltettük a kérdést: 
„Megítélése szerint az alább m egnevezett olvasmánytípusokból m ostanában 
többet vagy kevesebbet olvas, m int 5—6 évvel ezelőtt?”

Az előre m egadott válaszlehetőségek kiválasztását pontszám okkal érté
keltük ki: a „sokkal kevesebb” válasz —2; a „valamivel kevesebb” —1; a 
„kb. ugyanannyi” 0; a „valamivel több + 1  s a „sokkal több” + 2  pontot 
ért. (Külön kategóriát képeztek, akik se régebben, se manapság nem  olvas
ták  az adott könyvtípust; velük most nem  foglalkozunk.) Az egyes olvasm ány
típusok így nyert pontszám ai (részleges, előzetes adatok!) a következők:

szépirodalom  általában —0,39
vers —0,64
krim i —0,16
tudom ányos-fantasztikus —0,28
szakirodalom 0,0
ism eretterjesztő könyvek —0,39
történelm i témák —0,34

8 6



Sajátos, hogy bár az olvasásgyakorisági m utatók nem rom lottak az 1978- 
as vizsgálat adataihoz képest (lásd 1. táblázat), az em berek tudatában  — a 
szakirodalm at kivéve — m inden megjelölt o lvasm ányfajta vonatkozásában 
csökkenő  olvasási tendencia rögződött. Talán az olvasási m utatókból nem 
sikerült kellőképpen kiszűrni az önszépítő m ozzanatokat? Vagy ez az utób
bi kérdésfeltevés eredm ényezett a vártnál nagyobb torzítást? Most ezt ne 
kutassuk, elégedjünk meg az olvasmánytípusok közötti viszonyításokkal. 
Szembeszökő különbségek adódnak ugyanis a pontszám ok között: az olvasói 
„beism erések” a versolvasás visszaesését érzik a legerősebbnek, második he
lyen pedig a szépirodalmat általában (és az ism eretterjesztő könyveket) ta 
láljuk. A fiction-kategórián belül a krim ik  irán ti érdeklődés m utatkozott a 
legkevésbé sérülékenynek, a szakirodalom  tekintetében pedig m aguk az ol
vasók sem éreznek csökkenést.

Az olvasói érdeklődés változásait egzaktabb módon is vizsgáltuk. 1978- 
ban és 1985-ben egyaránt felte ttük  a kérdést: „Milyen fajta, m ilyen tém ájú  
könyveket olvas legszívesebben?”

Legkedveltebb olvasmánytípusok

2. táblázat

1978 A könyvolvasók
százalékában

1985* A könyvolvasók
százalékában

1. Történelem (regény, 
memoár, ismeret- Történelem (regény,
terjesztő) 27 ismeretközlő) 29

2. Kaland, sci-fi 18 Krimi 27
3. Űtleírás, útikönyb 14 Kalandos, sci-fi 22
4. Szépirodalom általában
5. Társadalmi (lélek-

13 Romantikus, szerelmes 19

tani) regény 13 Életrajzi (regény) 11
6. Krimi
7. Romantikus, szerelmes,

12 Regény általában 11

érzelmes regények 12 Űtleírás, útikönyv 11
8. Életrajzi (regény)

9. Társadalomtudományok,

11 Természettudomány, 
műszaki, mezőgazdaság 11

politika, művészet 
10. Természettudomány,

7 Szépirodalom általában 8

műszaki, mezőgazdaság 7 Ismeretközlő általában 8
11. Regény általában 6 Társadalmi (család) 

regény 7
12. Vers 6 Társadalomtudományok, 

politika, m űvészet 6
13. Novella 5 Szórakoztató, vidám 5
14. Ifjúsági irodalom 3 Ifjúsági irodalom 4
15. Mese, mítosz, monda 3 Sport, hobbi 3
16. Ismeretközlő általában 2 Novella 3
17. Sport, hobbi 2 Mese, monda 2

* E l ő z e t e s ,  r é s z l e g e s  a d a t o k ,  4 4 9  k ö n y v o l v a s ó  v á l a s z a  a l a p j á n .
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A 2. táb lázat azt bizonyítja, hogy vannak olyan olvasm ányfajták, ame
lyeket napjainkban nagyobb érdeklődés övez, m int a hetvenes évek végén. 
Hogy csak a jelentősebb különbségeket felm utató olvasm ánytípusokat említ
sük (feltüntetve az 1985-ös vizsgálat javára  mutatkozó százalékpontos elté-
réseket) :

krim i +  15
rom antikus, szerelmes, érzelmes regények +  7
ism eretközlő általában +  6
term észettudom ányos és műszaki +  5
regény általában +  5
kalandos sci-fi +  4

Vannak olyan kategóriák is, am elyek irán t láthatóan megcsappant az
érdeklődés :

társadalm i regény —6
szépirodalom  általában —5
vers —5

A „győztesek” láthatólag  túlnyom órészt a kommerciálisabb  szépirodalmi 
m űfajok közül (az „izgalmas” és az „érzelm es” típusból egyaránt), valam int 
a non-fiction köréből kerülnek ki; a „vesztesek” közé viszont a nívósabb 
irodalm i m űfajok, illetve m aga a szépirodalom került.

KEDVENC ÍRÖK, OLVASÖI ÍZLÉS

Mindkét vizsgálat során fe lte ttük  a kérdést a könyvolvasó in terjúala
nyoknak: „Kik a legkedvesebb írói?” Az első 20 szerzőt a 3. táblázat mu
ta tja  be.

Kedvenc írók
3. táblázat

1978

1 Jókai M.
2. Berkesi
3. Petőfi
4. Szilvási
5. Mikszáth
6. Móricz
7. Gárdonyi
8. Passuth
9. Moldova

10. Ady
11. Hemingway
12. Rejtő
13. Arany J.
14. Verne
15. Dumas, A. id.
16. Tolsztoj, L.
17. József A.
18. Szabó M.
19. Hugo, V.
20. Molnár Gábor

1985*

Jókai M.
Szilvási
Berkesi
Mikszáth
Móricz
Gárdonyi
Moldova
Merle, R.
Dumas, A. id.
Rejtő
Móra
Verne
Szabó M.
Petőfi
Passuth
Hemingway
Németh L.
Zilahy
Christie, A.
Örkény

* E l ő z e t e s ,  r é s z l e g e s  a d a t o k  4 1 9  k ö n y v o l v a s ó  v á l a s z a  a l a p j á n .
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A két listában — „kedvenc” szerzőkről lévén szó — inkább egy m úzeu
mi tárgyegyüttest kell látnunk, s csak részben m ost is sűrűn olvasott szer
zőket. De nem lehet véletlen, hogy kiknek a neve kerül be egy ilyen m ú
zeumi vitrinbe, s hogy azon belül milyen helyre. A m int látható, a két 
listán sok a közös név, de akadnak árulkodó különbségek is. Pl. az, hogy a 
klasszikus m agyar költők (Petőfi, Ady, Arany, József A ttila) 1985-ben vagy 
jelentősen hátrább  sorolódtak (Petőfi), vagy ki is szorultak a 20-as élm e
zőnyből (az összes többi). A kiszorultak sorsára ju to tt Tolsztoj és Hugo is. 
Helyettük az 1985-ös élmezőnybe Robert Merle k erü lt be (az előkelő 8. hely
re!), valam int Móra és a lista végére: Németh László, Zilahy, A. Christie, 
Örkény. Ha hozzávesszük ehhez a (legalább 2 hellyel) hátrébb lépőket: Pas- 
suth (8-ról a 15. helyre), Hemingway (ll.->16.); valam int az előrelépőket: 
Szilvási (4.->2.), Moldova (9.-»7.), Rejtő (12.->10.), V erne (14.-»12.), Dum as 
(15.->9.); nagy általánosságban elmondható, hogy a két lista a lapstruk tú rája  
ugyan azonos m aradt (Jókai vezető helye, az őt követő Berkesi—Szilvási 
páros u tán  a nemzeti klasszikusok Mikszáth, Móricz, Gárdonyi fém jelezte 
vonulata), de a v á l t o z á s o k  h á t r á n y o s a n  é r i n t e t t é k  a  k ö l t ő k e t ,  a  f a j s ú l y o s a b b  

k l a s s z i k u s  p r ó z á t ,  b i z o n y o s  „ t e g n a p i ”  b e s t s e l l e r í r ó k a t ,  s  e r ő s í t e t t é k  a z  o l 
v a s m á n y o s a b b  ( k l a s s z i k u s ,  b e s t s e l l e r -  é s  l e k t ű r - )  i r o d a l o m  h e l y z e t é t .  Pas- 
suth és Hemingway láthatólag veszített népszerűségéből, helyettük ú jabb  
divatos szerzők akadtak, pl. Robert Merle, és Moldova is fo ly tatta m ár a 
hetvenes években megfigyelt előretörését. (Németh László „feltám adása” és 
Örkény listára kerülése biztató jel lehet.)

A legkedveltebb olvasmánytípusok, írók és a legemlékezetesebb olvas
mányélmények információegyüttesei alapján ism ét m egkíséreltük speciális 
ízléskategóriáink felállítását (lásd 4. táblázat).

A táblázat legszembetűnőbb tanulsága, hogy az ún. „ b e s t s e l l e r ”  k a t e 
g ó r i á b a  s o r o l t  o l v a s ó k  s z á m a  j e l e n t ő s e n  m e g n ö v e k e d e t t  1 9 8 5 - r e ,  m égpedig 
úgy, hogy m ajdnem  minden más ízléstípusnak (még a „lektűrnek” is!) csök
kent a tábora. Ez a tény a fél-, illetve álművészi irodalom, az ilyen te rm é
szetű „divatkönyvek” egyre nagyobb tere t hódító közönségvisszhangjára 
utal, s egyúttal az olyan „kevert” ízlésalakzatok megszaporodására, ahol a 
valódi értékek (valószínűleg csökkent értékű) olvasatai domináns kom m ersz

4. táblázat

ízléstípusok* 1978
%-os megoszlás

1985**

„Modern” 7 3
„Klasszikus” 20 21
„Romantikus” 13 10
„Bestseller” 28 41
„Lektűr” 23 19
„Ismeretközlő” 7 4
Besorolhatatlan 2 2

Összesen 100 100

* Az  egyes kategóriák ismertetését 1.: Az olvasás anatómiája. Bp. Gondolat, 
1982. 199. p.

** Előzetes, részleges adatok 159 könyvolvasó válaszai alapján.
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irodalmi közegben lelhetőek fel. (Ez utóbbi formációk ugyanis szintén a 
„bestseller” kategóriába sorolódtak.) Az egyes ember irodalm i ízlésvilága 
ugyan régebben is ritkán  volt teljesen homogén, de a d i v a t o l v a s m á n y o k  j e 
g y é b e n  t ö r t é n t  e r ő t e l j e s e b b  h e t e r o g e n i z á l ó d á s  a z  u t ó b b i  é v e k  t i p i k u s  í z l é s 
j e l e n s é g é n e k  t ű n i k .  Sajátos jegye ennek a változásnak, hogy a „pallérozot- 
tabb” bestseller a szórakoztatás—kikapcsolódás direktebb és érdekesebb esz
közeivel élő lektürirodalom  (krim ik és kalandregények) felségterületére is 
behatol: egyre többször találkozunk e g y ü t t e s  (és erőteljes) kedvességükkel. 
K o m m e r c i a l i z á l ó d á s  e z  is, de annak egy finom ultabb, „urbanizáltabb” vál
tozata, am ely „m egszüntetve megőrzi” a triv iálisabb változatokat is — gon
doljunk a kedvelt olvasm ánytípusok élm ezőnyére! (Lásd 2. táblázat.)

Bár — az előzetes adatokból is látszik — a „bestseller” kategória előre
törése m inden társadalm i rétegben észlelhető, a  k o m m e r c i a l i z á l ó d á s  u r b a n i 
z á l t a b b  é s  t r i v i á l i s a b b  v á l t o z a t a i  t e r m é s z e t e s e n  a z  e g y e s  r é t e g e k b e n  k ü l ö n 
b ö z ő  a r á n y o k b a n  k e v e r e d n e k  (amint ez a k é t leginkább és a két legkevésbé 
kvalifikált ak tív  réteg adatainak összevetéséből is k itűnik — lásd 5. táb 
lázat).

5. táblázat 
%-os megoszlás

ízléstípusok Értelm iségiek és kö
zépszintű szakemberek

Szakképzetlen munkások 
és mezőgazdasági fizikai 

dolgozók
1978 1985* 1978 1985*

„Modern” 19 13 _ _
„Klasszikus” 22 21 21 14
„Romantikus” 6 5 19 10
„Bestseller” 35 47 15 31
„Lektűr” 11 8 35 38
„Ismeretközlő” 7 5 6 4
Besorolhatatlan — 1 4 3
összesen 100 100 100 100

* Előzetes, részleges adatok.

Látható a táb lázat adataiból, hogy a „bestseller” százalékszáma a szak
képzetlen fizikai rétegben is jelentősen m egem elkedett, de nő tt a „lek tűr” 
kategóriáé is — és ez utóbbi egyúttal e rétegek leggyakoribb ízléstípusa. A 
kvalifikált szellemi foglalkozású rétegekben a „bestseller” kategória előre
törését a „ lek tű r” (s egyúttal a „m odern” kategória!) térvesztése kísérte. A 
,,klasszikus”-„rom antikus” típusok a szellemi foglalkozásúak között megőriz
ték  (viszonylag szerény) pozícióikat, a szakképzetlen fizikai rétegekben vi
szont nem. (A „klasszikus” és „rom antikus” ízlésszintek visszavonultak leg
megbízhatóbb bázisukra: az inaktív  rétegek olvasói közé!)

Ha a klasszikus irodalm at és a lek tű rt vesszük fő tájékozódási pontok
nak (a „m odern” típus ugyanis a szakképzetlen fizikai rétegekben gyakor
latilag nem létezik), akkor az a k t í v  n é p e s s é g  k ö r é b e n  a z  i r o d a l m i  í z l é s - o l l ó  
t o v á b b i  s z é t n y í l á s á t  t a p a s z t a l h a t j u k .

összefoglalásul — nem csak a fenti táb lázat alapján — azt m ondhatjuk, 
hogy a h e t v e n e s  é v e k b e n  t a p a s z t a l t  í z l é s s z o c i o l ó g i a i  t e n d e n c i á k ,  a  k l a s s z i k u s
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i r o d a l o m ,  t é r v e s z t é s e ,  a  ( m a i )  l e k t ű r — b e s t s e l l e r ,  v a l a m i n t  a  n o n - f i c t i o n  e l ő r e 
t ö r é s e  —  t ö m ö r e b b e n :  a  k o m m e r c i á l i z á l ó d á s  é s  a  - p r a k t i c i z á l ó d á s  —  a z  u t ó b 

b i  é v e k b e n  i s  f o l y t a t ó d o t t .

KÖNYVTARTAGSAG

A könyvtárak beiratkozott tagjai — ahogy ez a 6. táblázat adatsorából 
látható  — jó két évtizede változatlanul a fe lnő tt népesség szűk egyötödét 
teszik ki.

6 .  t á b l á z a t  
% -os m egoszlás

K ö n y v tá r i tagság

1964
(20 éven fe lü li 
népességre á t
szám olva)

1978 
(20 éven  
népesség)

fe lü li
1985* 

(18 éven  
népesség)

fe lü l i

T ag 18 19 18

N e m

Egykor tag  
vo lt

81 30 41
tag Soha nem  v o lt  

tag

0 4
51 41

összesen 100 100 100

* Előzetes, részleges adatok , 258 kérdőív  a la p já n .

A 6. táblázat érdekes tanulsága, hogy n ap ja in k ra  azok aránya, akik s o h a  
nem voltak könyvtári tagok, jelentősen lecsökkent, s ezzel egyenes a rán y 
ban n ő t t  a  l e m o r z s o l ó d ó k  a r á n y a .

Az átlagszámok az egyes rétegek nagyon jelentős különbségeit m ossák 
egybe. A lemorzsolódás pl. főleg a (szakképzett!) fizikai és az inaktív  ré te 
gekben volt jelentős, itt a tagok aránya is csökkent, míg a szellemi foglal
kozású rétegekben — külön-külön is — em elkedett.

Az aktív népesség két „végpontja” közötti távolság 1978 és 1985 közötti 
alakulását a 7. táblázat összeállítása szemlélteti.

7. t á b l á z a t  
% -o s  m egoszlás

K önyvtártag ság Érte lm iség  és kö zép 
szintű szakem berek

Szakképzetlen  m u n k á  
sok és m ezőgazdasági 
f iz ik a i dolgozók

1978 1985 1978 1985

Soha nem  v o lt  tag 20 12 67 62
V a la m ik o r tag  v o lt 37 30 26 30
Jelen leg  is tag 43 58 7 8

Összesen 100 100 100 100
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A  le g k é p z e t le n e b b  és a le g k é p z e t te b b  tá rsa d a lm i ré tegek  k ö z ö t t i  kü lö n b 
ség az u tó b b i  é v e k  során  a k ö n y v tá r i  ta g sá g  te k in te té b e n  is n ö v e k e d e t t :  míg 
a szakképzetlenek között a tagok (m inimális) aránya stagnált s a lemorzsoló
dóké valam elyest em elkedett, addig a kvalifikált szellemi foglalkozású ré te
gekben nő tt a tagok és csökkent a lem orzsolódók aránya.

k ö n y v v á s á r l á s , h a z i k ö n y v t Ar

A könyvvásárlás területén  — am i a vásárlók, illetve a vásárló  családok 
arányát illeti — a hetvenes évekhez hasonlóan n ö v e k v ő  te n d e n c iá t  tapaszta
lunk. (Lásd 8. és 9. táblázat.)

8. t á b l á z a t  
% -o s  megoszlás

A  kérd ezett csa lád jáb an  
v a n -e  kön yvvásárló ? 1964 1978 1985*

V a n 49 74 79
Nincs 51 26 21

Összesen 100 100 100

* Előzetes, részleges ad a to k  258 k é rd ő ív  a la p já n .

Ami m agukat a kérdezetteket illeti, 1978 és 1985 között m in d e n  társa
d a lm i r é te g b e n  (a n y u g d í ja so k a t  k iv é v e )  e m e lk e d e t t  a k ö n y v v á s á r ló k  rész
aránya,  s az ak tív  népesség legképzettebb és legkevésbé kvalifikált rétegei 
között nem növekedett, hanem inkább c s ö k k e n t  a távolság  (lásd 9. táb
lázat).

9 .  t á b l á z a t  
% -o s  megoszlás

S zo kott-e
kön yvet
vásáro ln i?

У

összesen

É rte lm isé g i
közép szin tű
szakem b er

és S zakkép ze tlen  
m u n kás  és m g -i 
f iz ik a i

1978 1985* 1978 1985’ 1978 1985

Vásáro l 52 65 85 97 36 67
N e m  vásáro l 48 35 15 3 64 33

Összesen 100 100 100 100 100 100

* Előzetes, részleges ad a to k  258 k é rd ő ív  a la p já n .

Ismeretes, hogy a könyvvásárlás volum enének növekedési ü tem e (főleg 
ami a vásárolt kötetek  számát illeti) lelassult az elmúlt néhány évben. Ez 
nem mond ellene annak  a ténynek, hogy a könyvvásárlók köre tovább bő
vült: valószínűleg arró l van szó, hogy ak ik  vásárolnak, jobban megnézik, mit 
vesznek meg, álta lában  válogatóbban és viszonylag kevesebbet vásárolnak.
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A vásárlás szokásának további terjedése logikusan eredményezte a házi
könyvtárak gyarapodását, a könyv nélküli családok körének további s zű k ü 
lését (lásd 10. táblázat).

10. táb láza t  
% -os m egoszlás

A  h á z ik ö n y v tá ra k  
nagyságrendje (kötet) 1964 1978 1985*

0 32 14 8
1—  50 41 30 21

51— 100 11 16 17
101— 200 7 16 18
201— 300 4 9 12
300 kötet fe le tt 5 15 24

összesen 100 100 100

* Előzetes, részleges adatok  258 kérd ő ív  a lap ján .

Nemcsak az figyelemre méltó, hogy a könyvbirtoklás fehér fo ltjai im 
m ár a családok nem egészen egytizedére zsugorodtak össze, hanem az is, 
hogy a 300 kötet feletti állományok arányszáma k é t évtized alatt m egötszö
röződött.

A hetvenes évek dilem m ája ezáltal tovább éleződött: a legjobb esetben  
stagnálónak m ondható olvasási kedv vajon hogyan tu d  lépést ta r ta n i az 
otthoni könyvkészletek gyarapodásával?

ZENE, FILM, TELEVÍZIÓ

Mind az 1978-as, m ind a legfrissebb vizsgálatunk túltekintett az o lva
sás—könyv tém akörén, és érintőlegesen foglalkozott egyéb művelődési te rü 
letekkel is. Többek között fe lte ttük azt a kérdést is (persze külön-külön),

11. táb lá za t

A  legkedveltebb  zenei m ű fa jo k  (1985*) A z  em lítők  % -o s  a rá n y a

M ag yar nóta, cigányzene 42
Táncdal, s láger, könnyűzene 40
O perett, m usical 17
„K om oly  zene” 11
N épzene-népdal 10
Pop, rock, beat, ú j h u llá m 7
Opera 5
„M in d en ” 2
Diszkó 2
Dzsessz 2
Fúvószene 1
O rgonam uzsika 1
Régi tánczene 1
„K lasszikus zene” 1

E l ő z e t e s ,  r é s z l e g e s  a d a t o k  6 1 4  k é r d ő í v  a d a t a i  a l a p j á n .
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hogy milyen fa jta  film eke t (zenét, tv-m ,üsorokat) szeretnek nézn i (hallgatni) 
felnőtt kérdezettje ink . Az alábbiakban a legkedveltebb zenei és /iím típuso- 
kat csak az 1985-ös vizsgálatunk a lap ján  m uta tjuk  be, m ert ezek szinte tel
jesen m egegyeznek az 1978-as listák élm ezőnyével.

A kom m ersz zenei műfajok ilyen m érték ű  dom inanciája (lásd 11. táb
lázat) nem új fejlem ény — m int em líte ttü k , 1978-ban is teljesen hasonló 
struk túrával ta lálkoztunk . Némi változás annyiban tapasztalható , hogy a 
listavezető m agyar nóta  — a sorrend m egváltozása nélkül — valamicskét 
m intha veszített vo lna népszerűségéből a táncdal—sláger javára. Ügy tűnik 
továbbá, m in tha az opera az utóbbi években  visszahódított volna valamit 
régi (1978-ban m ár alig észlelt) népszerűségéből. (Többet m ajd  a zenei ízlés
kategóriák elkészülte, illetve a kérdeze tteknek  ebbe való besorolása után 
tudunk mondani.)

12. táblázat

A  legkedvesebb f ilm típ u s o k , f ilm e k  
—  m oziban vagy  tv -b e n  (1985*)

A z e m lítő k  % -o s  aránya

K alandos, szórakozta tó 38
K r im i 22
F ilm v íg já té k 20
T ö rté n e lm i f i lm e k 12
„R o m antikus” , „sze re lm e s ” film e k 11
„M űvészi f i lm e k ” 7
„R ég i m agyar f i lm e k ” 7
T erm észe tfilm ek 6
„ M in d e n ” 5
Ism eretterjesztő , tud om ányos 4
Tud om án yos-f a n ta s z ti kus 3
H áborús  f ilm e k 3
Ben H ú r 3
F ilm sorozatok 3
E ífú jta  a szél 2
V o lt  egyszer egy V a d n y u g a t 2
M ese, ifjúsági 2
P iedone 2
H á b o rú  és béke 2
N y o m o ru lta k 2

* Előzetes, részleges adatok  614 ké rd ő ív  a d a ta i a lap ján .

Az 1978-as és 1985-ös filmlisták élm ezőnyének (lásd 12. táblázat) erős 
hasonlóságára m ár u taltunk . Egyedüli ú jdonságkén t a t e rm é sze t - ,  i sm ere t te r 
j e s z tő  és tu d o m á n y o s  f i lm e k  e lőrelépését  e m l í th e t jü k  meg.

Már a kedvelt film típusok is részben a preferált tv-m üsorokról valla
nak, de ez u tóbb ira  külön is rákérdeztünk. A 13. táblázatban az 1978-as és 
1985-ös adatok közlését egyaránt szükségesnek tartjuk.

Az 1978-as és az 1985-ös rangsorok legszembetűnőbb különbsége, hogy 
az élen helyet cseréltek  a játékfilm ek a hírm űsorokkal. Ez a változás egy
részt a filmek irán ti érdeklődés érezhető csökkenésével, m ásrészt (s talán 
nagyobbrészt) a h ír k ö z lő  és közérdekű  in fo rm á c ió s  m űsorok  k e d v e l ts é g é n e k  
n a g ym é r té k ű  e m e lk e d é s é v e l  m agyarázható. Az információs funkció erősö
dése nem jelenti okvetlenül a szórakoztató funkció háttérbe szorulását (1. az

9 4



ún. szórakoztató—könnyűzenei műsorok népszerűségének növekedését és a 
filmek még mindig nagyon erős kedveltségét) ; jelenti viszont — még ha a 
kapcsolat nem is közvetlen — a tv  által közvetített művészi értékek irán ti 
érdeklődés némi lanyhulását.

13. táblázat

A  legkedveltebb  
tv -m űsortíp u so k

H e ly e  a rangsorban Az
% -

e m lítő k  
os a rá n y a

1978 1985 1978 1985

J á té k film e k , film sorozatok , 
tv - f i lm e k 1 . 2. 58 42
H íre k , H íra d ó , A  H é t 2. 1 . 34 46
Tudom ányos ism eretterjesztő  
m űsorok 3. 5. 20 17
Színház, irodalom , képző
m űvészet; k u ltu rá lis  m agazinok 4—  5. 7. 18 10
K ö zé le ti, közérdekű  (p o litik a i, 
gazdasági stb.) v ita - ,  r ip o r t -  
és m agazinm űsorok 4—  5. 3. 18 30
S portm űsorok 6. 8. 17 9
K r im i, k a la n d film 7—  8. 6. 16 14
S zórakoztató  (könnyűzenei) 
m űsorok 7—  8. 4. 16 26
V eté lked ők , já té k o k 9. 9. 10 8
K om olyzenei m űsorok 10. 10. 4 2

A hetvenes évek végén végzett felmérés — az egyes művészeti ágak 
ízléstípusainak megalkotásából és azok képviseleti arányszám ainak vizsgála
tából — azt a következtetést vonta le, hogy a fe lnő tt népesség 40—60%-a k i
fejezetten k o m m e rsz  ( fcgyasz tó i-szórakozó i)  ig é n y s z in t te l  je l lem ezh ető ,  és a 
va lód i  m ű v é s ze t i  é r ték e k  e lk ö te le ze t t  h íve in e k  a rá n ya  eg y ik  ágaza tban  se m  
haladja  m eg az  5—10°/o-ot. M eg íté lésü nk  s ze r in t  ez  a h e lyze t  n a p ja in k ra  
s e m m iv e l  sem  ja vu lt ,  az iro d a lm i ízlés vo n a tk o zá s á b a n  ped ig  talán v a la m e 
ly es t  ro m lo t t  is.
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ÉRTÉKRENDSZEREK

Kamarás István

HIT ÉS H IT E L E S S É G
(A  t e r m é s z e t f e l e t t i  k a p c s o l a t a  m á s  é l e t s z f é r á k k a l  
a  k e r e s z t é n y e k  é r t é k r e n d j é b e n )  II. r é s z

8. HIT ÉS MŰVÉSZET

A m űvészet összefüggésében az i n t e g r á l t  m agatartást jellemző m egálla
pítás átlagosztályzata (4,0) alig  valam ivel magasabb, m int a politika érték- 
szférában, de a  teljesen azonosulók arán y a  nagyobb, akkora, m int a közös
ség értékszférában, 53%. A „Meggyőződésem, hogy a m űvészet egyben a 
term észetfeletti érzékelhető része is, ez pedig ugyanúgy vonatkozik a nem 
keresztény művészek alkotásaira is” tézissel leginkább a  hum án és az 
„egyéb” értelmiségiek, a  30 éven felüliek azonosultak, legkevésbé a  műszaki 
értelm iségiek és a  szakmunkások, a  nőik jobban, mint a  férfiak. Az indoklá
sok között ilyen szempontúik és m agyarázatok szerepelnek: „A művészet 
i n t u í c i ó k a t  indít bennem ” (24 éves katolikus orvostanhallgatónő); „A m ű
vészettől több l e h e t e k ”  (51 éves szám viteli főiskolát Végzett katolikus nő); 
„Egy K risztus-képet azért m ásképpen nézek, m int egy nem  keresztény” (17 
éves evangélikus gimnazista lány); „A m űvészettel v i s s z a  i s  l e h e t  é l n i ”  (22 
éves katolikus m érnökhallgató) ; „Ez elsősorban a k l a s s z i k u s o k r a  vonatkozik, 
kevésbé a  ta lá ló s kérdés irodalom ra” (23 éves katolikus gépésztechnikus); 
„Az í z l é s ,  az e g y é n i s é g  és a  h it egységet alko t” (15 éves katolikus gim nazista 
lány); „A durvaság, a cinizmus és a  kétértelm űség azonban nem  m űvészet” 
(22 éves katolikus asszisztensnő) ; „M ostanában Isten m intha többször üzenne 
a  művészeten keresztül, m in t papjai á lta l” (23 éves katolikus orvostanhall
gató).

Eléggé sokan azonosultak teljesen (18%) vagy nagyobb részben (21%) 
a  k o n f l i k t u s o s  m agatartást képviselő kijelentéssel: „Mindig is vonzódtam  a 
művészethez, de m in t vallásos em ber sokszor kerülök ellentm ondásos hely
zetbe, főleg a  m odern m űalkotásokkal való találkozáskor, m ert ezekben 
anny i a  kétértelm űség, oly sok a kérdőjel, oly kevés a harm ónia, és mégis 
izgatnák, hiszen ezek a m űvek a m áról és a  m ának szólnák, teh á t nekem  is”. 
Leginkább az evangélikusok és a  m űszaki értelmiség (csaknem olyan m érték 
ben, m int az in tegrált m agatartást modellező kijelentéssel), legkevésbé a 
technikusok, az  adm inisztrátorok és a  szakmunkások érezték m agukénak ezt 
a  m agatartást. „Kevés az igazi m űvészet. Gyógyíthat-e a beteg? A lkothat-e 
jó t a feldúlt lé lek?”, kérdezi egyik képviselőjük, egy 24 éves katolikus mű- 
egyetemista.
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A s z e k u l a r i z á l t  m agatartást modellező kijelentéssel teljes m értékben a 
kérdezettek 10, nagyobb részben 11%-a azonosult. Az „A művészet nemcsak 
szebben, de jobban, hatékonyabban is szói az em berről, de még Istenről is, 
m int a  hittankönyvek, a  teológia és a  papdk” m egállapítással leginkább a 
papok és a  szákmunkások azonosultak, a  nők jóval inkább, minit a  fér
fiak.

A h a s a d t  m agatartást képviselő m egállapítással („Ízlésem nem befolyá
solhatja hitem, hitem  nem  befolyásolhatja ízlésem, ezek teljesen különböző 
dolgok”) is elég sokan (13% teljesen, 10% nagyobb részben) azonosultak, 
elsősorban a reform átusok, legkevésbé a 30 évesnél idősdbbék.

Jóval kevesebben érte ttek  egyet a t ú l b u z g ó  m agatartást képviselő k ije 
lentéssel (teljesen mindössze 5, nagyobbrészt 4%), m ely szerint „A legszebb 
versek az imakönyvekben, a  legszebb irodalmi alko tásdk  a Bibliában, a leg
szebb képek és a legszebb zene pedig a  tem plom dkban található”. Az ilyen 
m agatartással jellem ezhetők a  reformátusok, a  szakm unkások és a papok 
körében akadtak legnagyobb arányban.

Figyelem re méltó, hogy azokban a rétegekben azonosultak kisebb a rán y 
ban az integrált m agatartással, amelyékben lazább a kapcsolat a m űvészet
tel, ak á r a  m űvészetekkel való találkozás gyakoriságát, ak ár a művek minő
ségét vesszük alapul. Meglepő, hogy a papok (ne feledjük, fiatal papokról 
van szó!) ebben a tek in te tben  székülarizáltalbbak vagy talán  nyitattabbak, 
mint nem zedéktársaikhoz tartozó híveik.

9. KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG

Az összes értékszféra közül ez volt az, ahol legkevésbé azonosultak az 
i n t e g r á l t  m agatartással, ahol a  legkisebb az az in teg rá lt és a  túlbuzgó m aga- 
tartásdkat képviselő kijelentések átlagértékei közötti távolság. Az „Egy m a
gyar em ber kereszténysége csak magyar anyanyelvű  léhet, hiszen ezen a  
nyelven imádkozik, az  egyetemes kereszténység és a  nemzeti sajátosság 
egymást gazdagítja” m egállapítással a kérdezetteknek csupán 42%-a azonosult 
teljes mértékben, leginkább a  papok és a  hum án értelmiség, legkevésbé az 
50 évesnél idősebbek, az „egyéb” értelmiségiek és — hipotézisemet nem erő
sítve — a  reform átusok. A teljesen egyetértőik sa já t szavaikkal így erősítik 
meg vélem ényüket: „M inden ember testvér, de a nemzetek g a z d a g í t j á k  
az em beriséget” (29 éves katolikus vegyész); „A hazafiság a h it szerves ré 
sze” (30 éves reform átus pap) ; „A keresztény m agyar s z í n f o l t j a  az egyház
nak (24 éves katolikus m edika); „A kereszténység i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  de in
ternacionalista is csak nemzeti tudattal léhetek” (40 éves katolikus állator
vos); „A keresztényeknek nemcsak közös, hanem  n e m z e t i  m ú l t j a  is v an ” 
(48 éves katolikus építészteöbnikusnő) ; „A kereszténységek nemzetisége a j á n 
d é k  Istentől” ,(24 éves katolikus műegyetemista). Sok fontos kiegészítő szem
pont is szerepel az in tegrált m agatartással azonosuldk indoklásaiban: „Ma a 
t e m p l o m b a n  érezhetem  m agam  legőszintébben m agyarnak” (23 éves kato li
kus műegyetemista) ; „M indem ellett a  magyarság, h a  n e m  j ó  m i n ő s é g ű ,  r e a k 
c i ó s  jegyeket tartalm azó politikai állásfoglalás is leh e t” (25 éves katolikus 
műszaki főiskolás); „Fontos történetünk és h i b á i n k  i s m e r e t e ,  de k ö z ö s  f e l 
a d a t o k  is kellenek ahhoz, hogy nemzeti tu d a tu n k  legyen” (22 éves katolikus

97



újságkihordó); „Az a  jó, hogy a  keresztények között n e m  s z á m í t ,  h ogy  ki 
m e ly ik  n e m z e tn e k  a f ia” (15 éves katolikus gimnazista fiú ); „A nemzet 
kereszténysége nélkül nem igen őrizheti m eg m a g yarságá t” (15 éves katolikus 
gim nazista fiú).

A kérdezetteknek harm ada teljesen, 16%-a nagyobb részben egyetértett 
a tú lb u zg ó  m agatartást modellező kijelentéssel, mely szerint „Teljesen mel
lékes, hogy m ilyen nemzethez tartozom , és hogy milyen nyelvet beszélek, az 
a  lényeges, hogy keresztény vagyok”, leginkább a szakmunkások, a  15—20 
évesek, az 50 évnél idősebbék*, legkevésbé a 41—50 évesek, az evangélikusok, 
a  papok, a  hum án és az egyéb értelm iségiek. „In ternacionalis ta  vagyok, a 
nem zet csak szokás és nyelv”, je len ti ki egy képviselőjük, egy 17 éves re
form átus gim nazista fiú, „A kereszténység egyetem es,  nem nem zeti”, állítja 
egy 40 éves katolikus műszerész.

A kérdezettek 10%-a teljesen, 13% -a nagyobb részben azonosult a  ha
sa d t  m agatartást .képviselő kijelentéssel, mely szerint „Szerencsére nem va
gyunk anglikánok vagy m oham edánok. A .magyarság és a kereszténység el
választható dolgok, m indkettő m egőrizheti saját színeit”. Leginkább a  szak
m unkások, legkevésbé a 30 .évnél idősebbek, a  papok és a m űszáki értelm i
ségiek érte ttek  egyet ezzel a kijelentéssel.

A k o n fl ik tu so s  m agatartást érzékeltető  „Régebben túl sok volt a nacio
nalista ízű .magyarkodás, ma viszont nem zetietlen le tt a kereszténység, főleg 
a  katolikus, ezért úgy érzem, hogy a kereszténység és a m agyarság többé 
m ár nem  kapcsolódhat össze, és ez nagyon fáj .nekem” kijelentéssel csak a 
kérdezettek 3% -a azonosult teljesen, és 13%-a nagyobb részben. Megítélésé
ben csupán a  katolikusok és a  protestánsok között lehetett szám ottevő elté
rést tapasztaln i; katolikusok között nagyobb arányban érte tték  egyet ezzel 
a — rá juk  nézve kevésbé hízelgő — kijelentéssel. Egyikük, egy 18 éves 
gim nazista lány, az t fűzi hozzá, hogy „Erről a keresztény, nem zeti Magyar- 
ország ham is szólama ,jut eszembe”.

Ebben az értékszférában — ak ár az egyéniség és a tudás értékszférákban 
— a sze k u la r izá l t  m agatartással azonosultak  kevesebben (5 és 7%)- „A ke
reszténység számom ra elsősorban nem zeti érzéseim kifejezését teszi lehetővé: 
m anapság az em ber a  tem plom ban érezheti m agát legőszintébben és legsza
badabban m agyarnak” kijelentéssel legkevésbé a papok, leginkább a  katoli
kusok érte ttek  egyet; a  férfiak jobban, m in t a  nők. „Az egyház egykor a 
m agyarság öntudatának  őre volt, m a ez elsikkad” panaszkodik egyik képvi
selőjük, egy 17 éves katolikus g im nazista fiú.

Szám ottevő volt ebben az értékszférában  is azoknak az aránya, akik 
egyetlen fe lk ínált megközelítéssel sem  tu d tak  (még részben sem) azonosulni. 
„Erről m ég nem  gondolkodtam ” ; „E bben a kérdésben tá jé k o za t la n  vagyok”, 
je len tették  k i többen, köztük húsz-harm inc éves értelmiségiek is. „ N e m  p ro b 
lém a,  ez a sorsom ,  és kész” szögezi le  egy 28 éves reform átus m érnök ; „A 
m agyarság a d o ttság ,  kár büszkének lenni rá ”, véli egy 30 éves katolikus 
villamosm érnök. Fontos szempontot ta rta lm az  annak a  24 éves orvostan
hallgatónak a  véleménye, aki a r ra  figyelm eztet, hogy „A m agyarság inkább 
a va l lásosságga l  fonódik egybe, m in t a  kereszténységgel”.

‘ E bben  —  a lé tszám át te k in tv e  csak ig e n  óvatos következtetéseket m egengedő —  
csoportban kétszer a n n y ia n  azonosultak a  tú lbuzgó  m agatartást képv ise lő  k ije le n té s 
sel, m in t az  in te g rá lt m agatartás t b em u ta tó v a l.
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10. HIT ÉS HIVATÁS

Ebben az értékszférában is — akár az egyéniség, a tudás és a közösség 
értékszférákban — az i n t e g r á l t  m agatartás tűnik  dom inánsnak. A „Nem min
denki lehet olyan szerencsés, hogy azt a h ivatást választja, amelynek kereté
ben különösebb nehézségek nélkül átü ltetheti a gyakorlatba elveit, de a töb
bi esetre is érvényes az az elv, hogy a jól végzett m unka egyben keresztény 
tanúságtétel is” m egállapítással a kérdezettek 61%-a é rte tt egyet teljes m ér
tékben. A különböző rétegek között alig m utatkozott eltérés, mindössze két 
esetben, ezek azonban igen jellemzőek, m ert az egyik a szakmunkásoké, a 
m ásik a hum án értelmiségieké. A két rétegben az indítékok valószínűleg 
eltérőek. A szakmunkások valam ennyi értékszférában az átlagosnál jóval ke
vésbé azonosultak az in tegrált m agatartást képviselő kijelentésekkel. A hu
m án értelmiségiekre ennek inkább az ellenkezője jellemző, ez tehát kivéte
les eset. Az okok között feltehetően a hegemón helyzetű m arx ista eszmerend
szerrel szembeni k i s e b b s é g i  h e l y z e t  és viselkedés, valam int a legutóbbi idő
szakban csökkenő, mégis a mai napig is meglévő k o n f l i k t u s a i k  komoly h á 
nyadot képviselnek. „Bizonyos foglalkozásokat lelkiism eretem  szerint nem űz
nék. Ilyen a hóhér, a katona, a kocsmáros, a bártulajdonos, de a keresztény 
tanárok élete is feszültségekkel terhes”, állapítja meg egy 30 éves evangélikus 
orvos (aki egyébként — jellemző módon — a konfliktusos m agatartást mo- 
dellemző kijelentéssel is egyetért). Többen — köztük egy 17 éves reform átus 
gim nazista fiú, egy 35 éves katolikus könyvtárosnő és mások — a s z a k é r t e 
l e m  és a keresztény k o l l e g i a l i t á s  egyforma fontosságát hangsúlyozzák. „Sem
m ilyen m unka s e m  p r o f á n ,  csak az a m unka m éltatlan  egy keresztény em
berhez, ami e r k ö l c s t e l e n ” , jelenti ki egy 29 éves katolikus vegyész. (Érde
mes megemlíteni, hogy egy 23 éves katolikus orvostanhallgató is megjegyezte 
ugyanezt, ő azonban a túlbuzgó m agatartást modellező kijelentéssel való 
egyetértését indokolta ezzel, ami arra  enged következtetni, hogy a két eset
ben akár jelentősen is eltérhet az „erkölcstelen” tartalm a.)

A másik négy m agatartást képviselő kijelentések átlagosztályzatai csak 
egészen csekély m értékben tértek  el egymástól, így teh á t ebben az értékszfé
rában nem akadt olyan szubdomináns m agatartás, m int az egyéniség, a po
litika és a művészet értékszférában a konfliktusos, a m agyarság értékszférá
ban a túlbuzgó.

A h a s a d t  m agatartást bem utató állítással valam ivel többen azonosultak 
(20 és 15%), m int a többi hárommal. A „Nincsen abban semmi kivetnivaló, 
ha egy keresztény napközben diák, tanár, lakatos, m űtős, m érnök vagy ku 
tató, hivatása szabályai szerint, otthon meg hívő keresztény” kijelentéssel leg
nagyobb m értékben a protestánsok és a szakmunkások azonosultak, legke
vésbé a papok és a hum án értelmiségiek. (Ez is bizonyítja, hogy az in tegrált 
m agatartást modellező véleménnyel való m érsékeltebb azonosulásnak eltérő 
okai lehetnek a szakmunkások és a hum án értelm iségiek körében.)

A k o n f l i k t u s o s  m agatartást modellező tétellel a kérdezettek 5%,-a é rte tt 
egyet teljesen, 15%-a pedig nagyobb részben. Az „Elfogadom, hogy csak ke
resztényként lehetek jobb tan á r vagy tudós, ám, sajnos, nincsen arra  lehe
tőségem, hogy m unkám  közben érzékeltethessem és kifejthessem  keresztény 
felfogásomat, így aztán hitem  és hivatásom állandóan feszültségben van” té 
tellel leginkább az evangélikusok, legkevésbé a reform átusok, a 41—50 éve-
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sek, a középiskolások és a szakm unkások azonosultak. Az utóbbiak talán  azért 
is, m ert a k ijelentést az értelm iségiekre vonatkoztathatták. (Egyikük, egy 28 
éves re fo rm átus zenetanár így k iá lto tt fel: „Ez a legnehezebb ügy!”.)

V alam ivel többen (a kérdezettek  13, illetve 14%-a) azonosultak a s z e k u 
l a r i z á l t  m agata rtást érzékeltető m egállapítással, mely szerint „Bizonyos hi
vatásokban elsősorban igenis jó szakem bernek kell lenni, és csak másod- vagy 
harm adsorban  jó kereszténynek, különben képtelen lennék szakszerűen és m a
gas színvonalon végezni tevékenységem et”. Inkább azonosultak ezzel a kijelen
téssel a nők, m int a férfiak, a protestánsok, m int a katolikusok, a diploma nél
küliek, m in t a diplomások.

A t ú l b u z g ó  m agatartást m odellező kijelentéssel a kérdezettek 13°/o-a 
azonosult teljesen, és ugyanennyien nagyobb részben. A „M int keresztény 
em bernek csak keresztény em berhez méltó hivatást kell választanom , követ
kezésképpen egy csomó foglalkozás számom ra szóba sem kerü lhe t” m egálla
pítással legkevésbé éppen a pályát választó középiskolások érte ttek  egyet, 
valam int a reform átusok, leginkább az egyetemisták, a hum án és az „egyéb” 
értelm iségiek. „Nem lehet bárm ely m unka keresztény tanúságtétel, bárm ilyen 
jól is végzik”, gondolja egy 32 éves katolikus nyelvésznő; „Nagyon nehéz a 
pénzkeresés és az apostolkodás a rán y á t eltalálni”, szögezi le egy 35 éves ka
tolikus m érnök, ö  az egyetlen, aki em lítést tesz erről a konfliktuslehetőség
ről, igaz a tesztkijelentések sem irán y íto tták  erre a figyelmet.

II. TEST ÉS LÉLEK

A nnak a három  értékszférának az egyike az egészség, am elyben leg
kevésbé érvényesült az i n t e g r á l t  m agatartás, és ahol együtt a konfliktusossal 
a hasadt m agatartás volt a szubdom ináns. A „Földi létem  halm azállapota 
testem, m ely egyben lényegem érzékelhető kifejezése is, hiszen testem nek ar
ca, tek in te te  van, benne pillan tható  m eg a lá thatatlan  lélek, így aztán nem 
is lehet szám om ra kétséges, hogy a testku ltú ra  is elengedhetetlenül hozzá
tartozik  kereszténységem  lényegéhez” megállapítással csak a kérdezettek 
41%-a é r te tt egyet teljes m értékben, elsősorban a 31—40 évesek, a papok és 
a hum án értelmiségiek, legkevésbé a szakmunkások. Kiegészítésképpen töb
ben azt hangsúlyozzák, e g y é n i s é g ,  a l k a t ,  e g é s z s é g  (itt a rokkan takra  hivat
koznak) k é r d é s e  is, hogy ki m ire helyezi a hangsúlyt, a lélek vagy a test 
edzésére. (így nyilatkozik többek között egy 23 éves katolikus m űegyetem is
ta, egy 17 éves katolikus gim nazista fiú, egy 22 éves reform átus teológus
hallgatónő.) „A Krisztus a tlé tája-elv  kissé f a j e l m é l e t  ízű, persze azért ne le
gyünk sa tn y ák ”, jelenti ki egy 48 éves katolikus technikusnő. „A test h a m i s  
k é p e  is lehet a léleknek, a zord külső mögött például nemes lélek is lakoz
hat, és fo rd ítva”, figyelmeztet egy 15 éves katolikus gim nazista fiú. Fontos 
gyakorlati és elm életi szem pontra h ív ja  fel a figyelmet egy 35 éves katolikus 
könyvtárosnő: „A testkultúra, sajnos nagyon i d ő i g é n y e s ,  a test és lélek szét
választása azonban g n o s z t i k u s  c s ö k e v é n y . ”  „Mivel az em ber testiélek, m in
denki o p t i m á l i s a n  törődjön testével”, jelenti ki egy 24 éves katolikus me
dika.

„A test és a lélek, külön-külön, a m aga törvényszerűségei szerint fejlesz
tendő” kijelentéssel, mely a h a s a d t  m agatartást volt h ivatva képviselni, a
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kérdezettek 33° о-a teljesen, 15%-a nagyobb részben egyetértett. EJz azt is je
lenti, hogy az integrált m agatartással egyetértők jó harm ada ezzel is rokon
szenvezett.* Ezzel a kijelentéssel leginkább a nők, az adm inisztrátorok és a 
technikusok, valam int az evangélikusok értettek  egyet, legkevésbé a papok, 
a 40 évesnél idősebbek és az egyetemisták. Néhány kiegészítő megjegyzés 
arra  utal, hogy ez a kijelentés nem m indenki szám ára képviselte eléggé 
egyértelm űen a hasadt, a kettős m agatartást: „A test ápolása azonban nem  
szolgálhatja sikerigényeim et” (23 éves evangélikus teológushallgató). „Ha va
laki kövér, akkor is lehet jó keresztény” (17 éves katolikus középiskolás 
lány).

Nem sokkal kevesebben (a kérdezettek 24°o-a teljesen, 14%-a nagyobb 
részben) értettek  egyet a konfliktusos  m agatartást érzékeltető m egállapítás
sal, mely szerint „Néha úgy érzem, többet kellene foglalkozni testemmel, hisz 
az lelkem foglalata, m áskor viszont úgy érzem, hogy jóval kevesebbet, hiszen 
a lélek a fontosabb része”. A kár az előzővel, ezzel is leginkább az adm iniszt
rátorok és a technikusok, legkevésbé pedig az értelm iségiek, a 40 évnél idő
sebbek, a papok és a reform átusok képviselték ezt a m agatartást. Egyikük 
(egy 17 éves reform átus gim nazista fiú) kiegészítő megjegyzésében igen fon
tos szempont szerepel: „Ha testünket mint adományt eltékozolfuk, bűnt köve
tünk el”. „A szép test jó, ha van, ám az sem tragédia, ha  nincs”, hangoztatja 
egy 24 éves katolikus orvostanhallgató, aki a férfi nem et képviseli.

Kevesen (9 és 6° o) azonosultak a túlbuzgó  m agata rtást bem utató m eg
állapítással. Az „Inkább leszek Krisztus aszkétája, m int a tlé tája; legyőzni a 
testem nagyobb dolog, m int edzeni” kijelentéssel leginkább a középiskolások, 
legkevésbé a papok és a 40 évnél idősebbek érte ttek  egyet.

Valamivel többen (13 és 7%) rokonszenveztek a szekularizált m agatar
tást érzékeltető kijelentéssel, mely szerint „Ép test nélkül nincsen ép lé
lek”. Az egyes rétegek között ennek a megítélésében alig volt eltérés, csupán 
a protestánsok és az ezzel a kijelentéssel az átlagosnál jobban rokonszenve
ző katolikusok között.

12. ISTENSZERETET ÉS SZERELEM

Egy másik kutatásban m ár sikerült bizonyítanom, hogy a fiatal (15—40 
évesek) keresztények szerelemképében a szerelem és a szexualitás, valam int 
a szerelem és a szeretet valam ivel harm onikusabb (integráltabb) kapcsolat
ban van, m int nem vallásos kortársaikéban. Érzékelhető volt azonban az is, 
hogy ebben a tekintetben a keresztények körében jelentős m értékű eltérések 
tapasztalhatók.** Az integrált m agatartást modellező kijelentéssel teljes m érték
űén csak annyian azonosultak (48%), m in ta  politika értékszférában, de töb
ben. mint az egészség és a m agyarság értékszférában. Az „Erotikus vágyódás 
és teljes odaadás, egymás kölcsönös m egajándékozása gyönyörűséggel és egy
más felelős vállalása, a személyes szeretet: ez jellemzi a keresztény szerel
met. a szeretet gyakorlati megvalósulásának ta lán  legnagyobb lehetőségét,

* El k e ll ism ern i, hogy ebben az esetben ennek a m ag a ta rtá s n ak  a képv ise le te  
nem  tek in th e tő  igazán s ik e rü ltn ek , a k ije len tés  m egfogalm azása nem  eléggé é le 
sen é rzéke lte ti a hasadt m ag atartás t.

• ‘ K A M A R Á S  Is tván : Szerelm es s ze re p ek .= F o rrá s , 1983. 5. sz.
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am i a legtöbbek számára ad o tt” m egállapítással leginkább a papok és a hu
m án értelm iség, legkevésbé a szakm unkások értettek egyet. Egyéb fontos 
szem pontokat is tartalm aznak a k ijelentéssel azonosulók kiegészítő megjegyzé
sei: „Isten adja a szerelmet és a szex öröm ét is, de a szerelem nemcsak öröm, 
hanem  á l d o z a t ,  s e g í t é s  is”, je len ti ki egy 35 éves katolikus m érnök; „Mivel 
Is ten t az em beren keresztül lehet m egism erni, a szerelem par excellence 
i s t e n s z e r e t e t ” , véli egy 30 éves re fo rm átus pap; „A keresztények szerelmét 
Isten  g a r a n t á l j a ” , vallja egy 28 éves katolikus orvosnő, „Isten k o r l á t o z h a t j a  
a szerelem szabadságát, de nem  kell félni a k o c k á z a t t ó l ,  hanem  imádkozni 
kell”, jelenti ki egy 32 éves szakfordítónő; „Akkor sem kell kétségbeesnie 
egy kereszténynek, ha nem adatik  meg szám ára a szerelem ”, állapítja meg 
egy 35 éves katolikus könyvtárosnő; „A keresztény szerelem felelősségtel
je s”, m ondja ki egy 48 éves katolikus technikusnő; „M agában hordozza a 
l e g n a g y o b b  é r t é k e t .  Hasonlóan a m atem atikához és a m űvészethez, a szere
lem  is a t r a n s z c e n d e n s  l é t r ő l  tanúskod ik”, jelenti ki egy 23 éves katolikus 
orvostanhallgató; „De mindez csak a h á z a s s á g b a n  lehetséges”, egészíti ki egy 
22 éves evangélikus óvónő. Többen a teljesen egyetértők közül azt is hang
súlyozzák, hogy az ilyen szerelem (amely az integrált m agatartást modelle
ző kijelentésben szerepel) nem csak a keresztények szerelm ét jellemezheti 
(egy 19 éves reform átus szakfordítónő, egy 17 éves evangélikus gimnazista 
lány és mások).

Ebben az értékszférában — nem  véletlenül — a s z e k u l a r i z á l t  m agatartás 
m utatkozott szubdom inánsnak. A „Term észetesen én is ellenzem a szabad 
szerelmet, de a szerelem szabadságát nem  tűröm  korlátozni, hiszen a szere
lem  a keresztényeknél sem lehet más, m in t a boldogság és a szabadság élve
zetes állapota” kijelentéssel a kérdezettek  23%-a teljesen, 12%-a nagyobb
részt egyetértett, elsősorban a középiskolások és a protestánsok, legkevésbé 
a 40 évesnél idősebbek, a hum án és az „egyéb” értelmiségiek. „A szerelmi él
m ényvilág független a világnézettől, de a keresztény erkölcstan fokozottab
ban védi a családot, ezt pedig, ha tetszik, ha  nem, el kell fogadni”, állapítja 
m eg egy 23 éves katolikus gépésztechnikus.

A k o n f l i k t u s o s  m agatartást példázó megállapítással a kérdezettek  7%-a 
azonosult teljesen, 15n/o-a nagyobb részben, leginkább a szakm unkások, leg
kevésbé a papok, a középiskolások és az evangélikusok érte ttek  egyet azzal 
a kijelentéssel, hogy „Jegyesemmel m egpróbáljuk elfogadni azt, hogy a szere
lem  csak a házasságban teljesedhet ki, mégsem hagy nyugodni m inket az a 
gondolat, hogy mi lesz akkor, ha k iderül, hogy nem illünk össze m int szexuá
lis partnerek. Félek, akkor m ár késő lesz, félek, hogy nem  szabad ekkorát 
kockáztatn i”.

Számottevő hányad (a kérdezettek  19 és 6n/o-a) azonosult többé-kevésbé 
a hasadt m agata rtást jellemző m egállapítással, mely szerint „Szerelmes em
berkén t a szerelem ért rajongok, keresztényként Istent im ádom , nem  csa
lom  meg egyiket a m ásikkal”, elsősorban a középiskolások és a reform átu
sok, legkevésbé a 30 éven felüliek, az egyetem isták és az evangélikusok. „Ke
resztényül még nem  voltam szerelmes, csak gyanítom, hogy is néz ez ki”, 
teszi hozzá egyik képviselőjük, egy 30 éves reform átus jogásznő. Egy 28 éves 
katolikus óvónő, aki egyébként az in teg rá lt m agatartást modellező kijelentés
sel is nagyobbrészt egyetértett, ezzel a vallomással egészíti ki az A-típusú 
m agatartást leíró véleménnyel való teljes egyetértését: „M indketten érin te t
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lenül kezdtük a házasságot, sok hasznos tapasztalat híján, és ezért a szexuá
lis harm ónia kialakításához szükséges sok keserű  éjszakában volt részünk. 
Hogy m egérte-e? Csak annyiban, hogy így ak a rtu k .”

A túlbuzgó m agatartást példázó kijelentéssel a kérdezetteknek csak 13%-a 
é rte tt egyet teljesen, és ugyanennyien nagyobbrészt. Az „A keresztény szere
lem ben az erotikát a kölcsönös odaadás, a szépséget a jóság, a m indent el
söprő rom antikus szerelmet pedig a családi harm ónia pótolja” m egállapítás
sal leginkább a 40 évesnél idősebbek és a szakm unkások, legkevésbé a pa
pok, az egyetemisták és az evangélikusok é rte ttek  egyet. „Isten vezet p a r t
nerünk kiválasztásában, persze azért vannak dolgok (betegségek, tulajdonsá
gok), am iket a házasság előtt tudatni kell egymással, a többi a harm onikus 
házasságban, amelyet a két fél kölcsönös odaadása jellemez, önmagától or
voslásra nyer”, jelenti ki egy 23 éves katolikus üzem m érnöknő; „Az erotika 
gyökere az odaadás, a szépség, a jóság, a szerelem é a család, és a gyökerek a 
fontosabbak”, szögezi le egy 20 éves katolikus k ispap; „Isten a szeretet szint
jére emeli a szerelm et”, véli egy 24 éves katolikus m űegyetemista.

Az eltérő vélem ényűek körében, akik a fe lk ínált tézisek egyikével sem 
azonosították m agukat, jó  néhány fontos m eglátást tartalm azó m egállapítás 
akadt: „A szerelem nem  lehet ön- vagy m icélú, a m ásikat kell Isten felé 
segíteni”, állítja egy 22 éves katolikus m űegyetem istanő; „Isten bennünk él, 
így ha együtt vagyunk szerelmesemmel, együtt vagyunk Istennel is, meg
halljuk  egymás szavában a Lélek hangját, a többi részletkérdés”, állítja  egy 
29 éves katolikus vegyész; „Olyan, hogy ’keresztény szerelem’ nincs, m in t 
ahogyan nincsen a szerelemre minden esetre érvényes rendszabály. Az is 
csupán kor és tradíció kérdése, hogy m ikor beszélünk házasságról”, jelenti ki 
egy 22 éves reform átus teológushallgatónő; aki egyébként nagyobb részben 
egyetértett az in tegrált m agatartást modellező vélem énnyel is. Jó  néhány 
gim nazista azért tartózkodott a felkínált m egállapítások minősitésétől, m ert 
még nem alakult ki az álláspontjuk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és akad
lak olyanok is (a huszonévesek között), akik k ije len te tték : „Ezt csinálni kell”, 
„Nem kell nagy ügyet csinálni az egészből”.

13. A KERESZTÉNYEK ÉRTÉKVÁLASZTÁSAIT IS MEGHATÁROZÓ
SZOCIOLÓGIÁI TÉNYEZŐK SZEREPE

Az öt m agatartás közül valamennyi vizsgált rétegben az integrált m aga
ta rtás tűnik  dom inánsnak, legalábbis m int norm a. (Más kérdés, hogy m elyik 
értékszférában melyik m agatartás érvényesül leginkább a m indennapi gya
korlatban.) A dominancia m értéke és a dom ináns m agatartást színező egyéb 
m agatartáselem ek súlya azonban jó néhány rétegben többé-kevésbé eltér.

A férfiak és a nők  közötti eltérés m inim álisnak m utatkozik. A különbö
ző korcsoportok közül* leginkább az 50 éven felüliek térnek  el, ám őket csak 
9 fő képviselte, így a következtetések levonásában rendkívül óvatosnak kell 
lennünk. Említésre érdemes, hogy az életkor növekedésével fokozatosan nő az 
in tegrált és a hasadt m agatartások átlagosztályzatai közötti távolság. Az 
öt korcsoport közül a többitől leginkább az 51 évesnél idősebbek térnek el 
(8—11 tizednyi távolságokra). Legközelebb a 31—40 és a 41—50 évesek áll-

* N e  fe le d jü k , m in tá n k b ó l az idősebb (a 60 éven  fe lü li)  korosztály  h iá n y z ik !

103



A rétegekre jellemző átlagosztályzattól való 
eltérés mértéke

— 0,5 0 + 0 ,5  + 1 ,0 + 1 ,5

összesen C D  А  В E

fé r f ia k C D  А  В E

nők C D  А  В E

13— 20 évesek C D A
В

E

21— 30 évesek C A  В 
D

E

31— 40 évesek C A  D  В E

41— 50 évesek C D  A  B E

50 év fe le tt
B

A  D  
C

E

h u m án  é rte lm iség
A
C B 
D

E

m űszaki é rte lm iség è  DB E

egyéb érte lm iség C A  D  B E

papok A  D  C B E

egyetem isták C D  B E

kö zép kád erek C D  g E

középiskolások C D  B A E

szakm unkások C D  B A E

k ato liku so k C D  A  B E

re fo rm átuso k C  R D  B A E

evang éliku sok  D C A B E

A = h a s a d t  B = k o n flik tu s o s  C = s z e k u la r iz á lt  D = tú lb u z g ó  B e in te g r á lt

nak (3 tizednyi távolságra). A többi esetben 4—7 tizednyi a csoportok közötti 
"ávolság.

A különböző f o g l a l k o z á s ú ,  illetve t á r s a d a l m i  h e l y z e t ű  rétegek közül egy
értelm űen a szakm unkások m agatartása té r  el a legjobban. A hum án és a m űsza
ki értelm iségieknek az integrált és a túlbuzgó m agatartással való azonosulásá
nak m értéke különbözik. A papok elsősorban a hasadt és a túlbuzgó m aga-
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tartások értékelésében térnek el a többi rétegtől, valam int a hasadt és az in
tegrált m agatartásokat képviselő vélemények átlagértékeinek távolságában, 
amely az összes között ebben a rétegben a legnagyobb. A középiskolások, va
lam int a technikusok és az adm inisztrátorok a hasadt m agatartással való á t
lagosnál erősebb azonosulásukkal különböznek a többiektől.

A papok és a többi társadalm i réteg vélem ényeinek az eltérését (az elté
rések irányát nem véve figyelembe) tizedekben kifejezve a következő képet 
kapjuk.

tized
papok és egyetem isták 5

hum án értelmiségiek 6
egyéb értelmiségiök 9
műszaki értelmiségiek 10
adm inisztrátorok és technikusok 11
középiskolások 12
szakm unkásak 19

A három felekezet közül a reform átusok különböznek leginkább a másik 
kettőtől az integrált m agatartás átlagosnál alacsonyabbra és az ezzel legin
kább ellentétes hasadt m agatartás átlagosnál alacsonyabbra értékelésével. Az 
evangélikusokra a túlbuzgó m agatartás átlagosnál alacsonyabb és a konflik
tusos m agatartás átlagosnál magasabb értékelése jellemző. Az evangélikusok 
m agatartása jobban eltér a reform átusokétól (11 tized), m int a katolikusoké
tól (7 tized), a katolikusok pedig nagyjából azonos távolságra vannak a re 
form átusoktól (8 tized) és az evangélikusoktól (7 tized).

a) Nők és férfiak

Az átlagosnál mindössze 2 tizednyi távolság a kilenc értékszféra többsé
gében jóval nagyobb.

Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és mértéke tizedekben

Férfiak Nők

szerelem l
közösség 2
egyéniség 6 konfliktusos (3)
magyarság 6 szekularizált (3)
munka 8 szekularizált (3)
egészség 9 % hasadt (6)
tudás 9
politika 10 integrált (5)
művészet 14 szekularizált (4)

A művészet értékszférában tapasztalt legnagyobb eltérés m agyarázata 
valószínűleg abban is keresendő, hogy keresztény körökben is a nők életébe 
épült bele szervesen a művészet. A vitális (az egészség) értékszférában ta 
lán azzal m agyarázható elsősorban, hogy m ind a szépségápolás, mind az
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egészség irán ti felelősség jóval inkább  női és anyai szerepek, am elyek szoro
sabban kapcsolódnak ebben az értékszférában  a m indennapi (a „világi”) élet 
szerepeivel, m in t az egészséggel, a testku ltúrával kapcsolatos férfiszerepek.

b) Fiatalok és idősebbek

A többiekétől leginkább különböző m agatartású korcsoport (az 50 éves
nél idősebbek) alacsonyabb létszám a m iatt a fiatalabbak korcsoportját (a 
15—20 éveseket) szüleik korosztályával (a 41—50 évesekkel) látszott legcél
szerűbbnek összevonni. A köztük lévő, átlagosan mindössze 4 tizedes különb
ség az egyes értékszférákban így alakult.

Az eltérés iránya
Az eltérés (a rétegben magasabbra értékelt

nagysága magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Fiatalok Idősebbek

tudás 5
munka 6 túlbuzgó (3)
egyéniség 10 hasadt (6)
közösség 10 integrált (3) 

hasadt (3)
túlbuzgó (4)

művészet 13 hasadt (4) 
szekularizált (3)

integrált (5)

politika 19 szekularizált (6) 
integrált (5) 
konfliktusos (4)

szerelem 22 szekularizált (10) 
hasadt (4)

túlbuzgó (4)

haza 23 túlbuzgó (9) integrált (3)
hasadt (5) konfliktusos (3)

egészség 32 túlbuzgó (12) 
konfliktusos (9) 
hasadt (6) 
szekularizált (3)

Ami elsőre szembetűnik, az, hogy k é t nemzedék közötti különbségek á t
lagosan kétszeresei a nők és a fé rfiak  közötti különbségeknek. Természetes
nek vehető, hogy a vitális értékszféra és a bizonyos tek in tetben  korspecifi
kusnak tek in the tő  szerelem és politika megítélésében nagyok a különbségek 
az apák és anyák, valam int a lányok és fiúk nemzedéke között. Az egész
ség értékszférában  a fiatalok jóval inkább  megosztottak, m int az idősebbek, 
és nem az in teg rá lt m agatartás, hanem  a hasadt, a konfliktusos és a tú l
buzgó m agata rtás a domináns vagy szubdomináns. A fiatalok szerelemfelfo
gása jóval szekularizáltabb, m int a náluk  harminc évvel idősebbeké. A poli
tika értékszférában  viszont az idősebbek felfogása szekularizáltabb, ugyan
akkor az in teg rá lt m agatartás elfogadása is jellemzőbb az idősebbekre, m int 
a fiatalokra. A magyarság értékszférában  sem kisebbek a különbségek, m int 
a szerelem és a politika értékszférában. A fiatalok kereszténysége jóval koz
mopolitább, m íg az idősebbek körében a magyarság és a kereszténység sok
kal inkább szervesülő, egymást gazdagító  értékek. A vallásosság és a m űvé
szet az idősebbek körében alkot szervesebb egységet. Az idősebbek m agatar
tása in tegráltabb, a fiataloké hasadtabb  és valamivel szekularizáltabb.
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c) Iskolázottság

A középiskolások és az egyetem isták értékválasztásai között valam ivel 
kisebb az eltérés, m int az apák és a fiúk nem zedékei között, ami elsősorban 
a kisebb korkülönbséggel m agyarázható. A politika kérdésében közelebb áll 
szemléletük, m int a két nemzedéké, a haza, az egészség és a szerelem érték
szférákban azonban — akár a két nemzedék esetében — azok az értékszfé
rák, ahol a legnagyobb eltérések tapasztalhatók.

Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Középiskolások Egyetemisták

közösség 6
egyéniség
művészet

7
9

konfliktusos (4)

tudás 10 integrált (3) 
szekularizált (3)

politika 11 szekularizált (4)
egészség 16 túlbuzgó (7) 

hasadt (5)
munka 17 túlbuzgó (6) 

hasadt (4)
konfliktusos (6)

magyarság 20 túlbuzgó (4) konfliktusos (12)
szerelem 24 szekularizált (7) 

hasadt (7) 
túlbuzgó (3)

konflitkusos (3)

A legmeglepőbb talán  az, hogy a szerelem értékszférában a két egym ást 
követő korcsoport között nem kisebb a különbség, m int a két nemzedék között, 
ami az iskolázottabb, e téren  is tapasztaltabb, érettebb és tudatosabb egyete
m isták és főiskolások és ezen a téren tapasztalatlanabb, éretlenebb, szabado
sabb és felelőtlenebb középiskolások m agatartásával magyarázható. Ez az éré
si folyam at érzékelhető a m agyarság és a kereszténység viszonyának eléggé 
eltérő megítélésében is.

M indent mérlegre téve, az egyetemi hallgatók m agatartása konfliktuso- 
sabbnak, a középiskolásoké viszont túlbuzgóbbnak és hasadtabbnak m inősít
hető.

A szakm unkások és a középszintű szakem berek  (adminisztrátorok és tech
nikusok) között nagyobb különbségek észlelhetők, m int az előbbi két réteg kö
zött. Természetesen ez esetben nem csupán az iskolázottság, hanem  a végzett 
m unka különbsége, a m unkahelyi környezet és az otthoni környezet is m a
gyarázza a jelentős eltéréseket.*

Az, hogy a művészet értékszférában m utatkozik a legnagyobb eltérés, 
a felsorolt magyarázó tényezőkön kívül a jelzett férfi—nő aránnyal is m a
gyarázható. A középszintű szakemberek m agatartása egyértelm űen in tegrál
tabb, a szakmunkásoké hasadtabb, túlbuzgóbb és egészében ellentmondáso
sabb.

* Azt is vegyük figyelem be, hogy a szakmunkások körében valam ivel nagyobb 
a férfiak, a középszintű szakemberek körében pedig a nők aránya.
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Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Szakmunkások Középszintű

szakemberek

tudás 9 túlbuzgó (4) integrált (4)
közösség 16 konfliktusos (6) integrált (5) 

konfliktusos (9) 
hasadt (4) 
integrált (4)

egyéniség 23 túlbuzgó (11) 
integrált (9)

politika 23 szekularizált (5) 
hasadt (3)

integrált (9) 
konfliktusos (5)

magyarság 23 túlbuzgó (5) 
hasadt (4)

konfliktusos (11) 
integrált (3)

szererem 23 túlbuzgó (7) 
konfliktusos (5)

integrált (8)

munka 24 túlbuzgó (11) 
hasadt (5)

integrált (5) 
konfliktusos (3)

művészet 35 hasadt (12) 
túlbuzgó (8) 
szekularizált (6)

integrált (9)

Hasonló m értékű  és nagyjából hasonló irányú különbségek tapasztalha
tók a szakm unkások és a m űszaki értelm iségiek  m agatartásának összeveté
sekor is. E két réteg  között a legnagyobb eltérések a m unka (35 tized), az 
egyéniség (33 tized) és a művészet (33 tized) értékszférákban m utatkoztak. É r
demes m egem líteni, hogy a m űszaki értelm iségiek m agatartása nyolc é rték 
szférában m utatkozott integráltabbnak. ám négy értékszférában — különös
képpen az egyéniség és a m unka értékszférában (16 és 15 tizeddel!) — tú l
buzgóbbnak is. A műszaki értelm iségiekéhez képest a szakmunkások m agatartá
sa elsősorban hasadtabbnak (6 értékszférában), másodsorban szekularizáltabb- 
nak (4 értékszférában: munka, egészség, művészet, tudás) m utatkozott.

d) A hum án és a m érnökm entalitás

A z eltérés irá n y a

A z eltérés  
nagysága

(a rétegben  
m ag atartástípusok)

m agasabbra é rté k e lt  
és m érté k e  tizedekben

H u m á n
érte lm iség iek

M űszaki
érte lm iség iek

tudás 4 s ze k u la riz á lt  (3)
egyéniség 1 tú lbuzgó (5)
szerelem 9 túlbuzgó (3)

sze k u la rizá lt (3)
m agyarság 11 túlbuzgó (5)
m űvészet 13 in te g rá lt (9)
egészség 13 in te g rá lt (3) s ze k u la rizá lt (3)
p o lit ik a 16 in te g rá lt (8) kon flik tusos (6)
közösség 18 in te g rá lt  (6) kon flik tuso s  (5)

tú lbuzgó  (5)
m u n ka 19 in te g rá lt  (5) hasadt (7)

tú lb uzg ó  (4) tú lbuzgó  (4)
s ze k u la rizá lt (3)
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A nagyságrendet illetően a két értelmiségi réteg  között olyan különbsé
gek regisztrálhatók, m int a középiskolások és az egyetem i hallgatók között.

Feltűnő, hogy a gyakorlatibb kérdésekben nagyobb az elletét a két ré
teg között. A hum án értelmiség álláspontja eléggé egységesnek mutatkozik, a 
műszaki értelmiség m agatartása viszont néhány értékszférában — különösen 
a m unka értékszférában érzékelhető ez jól — erősen megosztott, illetve bi
zonytalan. A hum án értelmiség m agatartása egyértelm űen integráltabb, a 
műszaki értelmiségé elsősorban túlbuzgóbb, de valam ivel szekularizáltabb és 
konfliktusosabb is. A m érnökm entalitás keresztény körökben is valamivel 
m erevebbnek, a hum án m entalitás itt is valamivel nyito ttabbnak  minősíthető.

e) Klerikusok és laikusok

Azt a két réteget érdemes legelőször is összehasonlítani, amelyek társa
dalmi helyzetüknél fogva is a legközelebb állnak egymáshoz, és értékítéleteik 
a legjobban hasonlítanak, a papokat és a hum án értelm iségieket.

Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Papok Humán értelmiség

szerelem 9 konfliktusos (4)
túlbuzgó (3)

egyéniség 11 integrált (5)
szekularizált (3)

magyarság 11 szekularizált (6)
tudás 13 hasadt (5) szekularizált (5)
művészet 13 szekularizált (7) integrált (3)
közösség 20 túlbuzgó (6) integrált (3)
egészség 20 integrált (4) túlbuzgó (6)

konfliktusos (4) hasadt (6)
munka 21 szekularizált (7) hasadt (6)

integrált (4)
politika 28 szekularizált (13) hasadt (11)

Tekintve, hogy a m intába kerülő papok fele protestáns lelkész volt, akik 
házasságban élnek (vagy feltehetően valamikor házasságot kötnek), nem ta r t
ható különösen meglepőnek, hogy éppen a szerelem kérdésében volt a két 
réteg között a legkisebb véleményeltérés. Két értékszférában — a művészet 
és a közösség — a laikusok m agatartása m utatkozott integráltabbnak. A m ű 
vészet esetében ez azzal is magyarázható, hogy a papok (egy reform átus teoló
gus-hallgatónő kivételével) férfiak, és bebizonyosodott, hogy keresztény kö
rökben is a nők értékrendjében harmonizált jobban  a vallásosság és a m ű
vészet. Feltűnő az is, hogy a papok m agatartása több értékszférában világia
sabbnak bizonyult, a laikusoké pedig több esetben bigottnak. M indent össze
vetve, a papok m agatartása valamivel integráltabbnak, a hum án értelm isé
gieké pedig valamivel hasadtabbnak és túlbuzgóbbnak bizonyult.

A papok és a h ívek  között öt értékszférában m utatkozott nagyobb kü
lönbség, m int a papok és a hozzájuk legközelebb álló réteg között, az elté
rések iránya azonban a papok és a hívek között m ás volt.
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Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és m értéke tizedekben
Papok Hívek

egyéniség 13 integrált (4) hasadt (4)
tudás 13 integrált (4) szekularizált (3)
m űvészet 16 szekularizált 

túlbuzgó (3)
(7)

magyarság 16 integrált (3) szekularizált (4) 
hasadt (3) 
túlbuzgó (3)

szerelem 18 integrált (4) konfliktusos (5) 
túlbuzgó (4) 
szekularizált (3)

közösség 18 túlbuzgó (5) integrált (8) 
konfliktusos (3)

munka 22 szekularizált (8) hasadt (11)
egészség 29 integrált (7) hasadt (10) 

túlbuzgó (10) 
konfliktusos (3)

politika 34 szekularizált 
integrált (4)

(15) hasadt (11)

A fiatalabb papok és a felszentelés előtt álló kispapok m agatartása 
egyetlen értékszférában bizonyult m erevebbnek, túlbuzgóbbnak, m in t híveiké; 
a közösség értékszférában. A papok kevésbé vállalkoznak a közlekedőedény
szerepre, m int híveik, még a papság képzettebb, urbanizáltabb környezetben 
élő és életkorukat tek intve fiata labb  része is. Ezek u tán  m eglepőnek tűnhet, 
hogy a közélet, a politika, a világnézeti párbeszéd az a terü le t, ahol a papok 
nyito ttabbak , világiasabbak, ám  ne feledjük, a vizsgált hívek nagyobb részét 
nem  ők, hanem  idősebb — és ebben a tekintetben minden valószinűség szerint 
m erevebb, elzárkózóbb — papok pasztorálják. Figyelemre méltó, hogy három 
értékszférában  a papok, ugyanennyiben a híveik m agatartása bizonyult szeku- 
larizáltabbnak , a papoké kettőben, a laikusoké három ban túlbuzgóbbnak. 
M indezt figyelembe véve a papok m agatartása egyértelm űen integráltabb, a 
híveké egyértelm űen hasadtabb és konfliktusosabb.

f) Evangélikusok, katolikusok és reformátusok

A három  réteg összehasonlításánál m indenképpen figyelembe kell venni 
azt, hogy a katolikusokat 250-en, a reform átusokat viszont csak 35-en, az 
evangélikusokat meg csak 22-en képviselik. A három  réteg társadalm i össze
té te le  is eltér valam elyest: az evangélikusok között az átlagosnál nagyobb 
arán y b an  vannak a budapestiek, a reform átusok között a vidékiek és az ala
csony végzettségűek.

A három  felekezet közül az egym ástól leginkább eltérő m agatartású  re
fo rm átusok és evangélikusok  közötti eltérések az egyes értékszférákban így 
a laku ltak :
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Az eltérés 
nagysága

Az eltérés iránya
(a rétegben magasabbra értékelt 

magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Reformátusok Evangélikusok

magyarság 11 szekularizált (4) 
túlbuzgó (3)

integrált (3)

tudás 15 hasadt (6) konflitkusos (5) 
integrált (3)

művészet 17 túlbuzgó (6) 
hasadt (3)

konfliktusos (6)

politika 20 túlbuzgó (4) integrált (7) 
konfliktusos (7)

egészség 20 konfliktusos (6) 
hasadt (5) 
integrált (3)

szekularizált (4)

egyéniség 21 hasadt (8) konfliktusos (5)
túlbuzgó (3) integrált (3)

munka 23 konfliktusos (9) 
túlbuzgó (6) 
szekularizált (3)

szerelem 26 túlbuzgó (10) 
hasadt (13)

közösség 29 túlbuzgó (13) 
szekularizált (3)

integrált (11)

Az evan gélikusok  m agatartása egyértelm ű en  in tegrá ltab b  és k o n flik tu -  
sosabb, m íg a reform átusoké egyértelm ű en  túlbuzgóbb  és  hasadtabb. Ezt a 
nagyon m arkáns eltérést az evan géliku sok  h atározottan  urbanizáltabb ösz- 
szetéte le  csak k isebb részben  m agyarázza, h iszen  a b u d a p esti evan gélik u s és  
reform átus értelm iség iek  közötti különbség (ha n em  is ilyen  éles) h ason ló  
jellegű .

A  ka to liku sok  és r e fo rm á tu so k  m agatartása k ö zö tti eltérések  íg y  a la 
kultak  :

Az eltérés iránya
Az eltérés (a rétegben magasabbra értékelt

nagysága magatartástípusok) és mértéke tizedekben
Katolikusok Reformátusok

politika 5 integrált (4)
egészség 9 szekularizált (4) 

konfliktusos (3)
magyarság 11 integrált (5)
tudás 16 túlbuzgó (5) 

konfliktusos (3) hasadt (6)
egyéniség 10 integrált (5) túlbuzgó (3)
szerelem 16 konfliktusos (4) hasadt (8) 

szekularizált (3) 
túlbuzgó (3)

közösség 17 integrált (3) túlbuzgó (3) 
szekularizált (3) 
hasadt (3)

művészet 12 hasadt (5) 
túlbuzgó (5)

munka 27 konfliktusos (4) hasadt (9)
integrált (3) 
túlbuzgó (7)

szekularizált (3)
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Jellemző, hogy a kimagaslóan legnagyobb eltérés a m unka értékszférában 
található, am i m in tha a „protestáns e tik a” máig érezhető h a tásá t is bizonyí
taná. A reform átusok körében a hasadt m agatartás m arkánsan  szubdomináns, 
és a szekularizált m agatartással való azonosulás is m agasabb ebben a feleke- 
zetben, m int a katolikusok körében. (Korántsem  m agyarázható ez csupán az
zal, hogy a kato likus rétegben is m agasabb valamivel a városiak  aránya, m int 
a reform átusok körében, hiszen a két réteg  fővárosi tag ja i között is ilyen 
jellegű — ha nem  is ennyre erős — eltérések észlelhetők.) A katolikusok — 
akár az evangélikusok — m agatartása integráltabb és konfliktusosabb, a re
form átusoké egyértelm űen hasadtabb, valam ivel túlbuzgóbb és szekularizál- 
tabb is, ami viszont arra  utal, hogy ez a felekezet jóval m egosztottabb az 
előforduló m agatartásokat illetően, m in t a másik.

A katolikusok és az evangélikusok  összevetésénél figyelem be kell venni, 
hogy az evangélikus rétegben nagyobb arányban  képviseltetnek a fővárosiak.

tudás
művészet
szerelem

Az eltérés iránya
Az eltérés (a rétegben m agasabbra értékelt

nagysága magatartástípusok) és m értéke tizedekben
Katolikusok Evangélikusok

9
12
13

túlbuzgó (5) 
konfliktusos (5) 
túlbuzgó (7) szekularizált (3)

16

hasadt (5) 
konfliktusos (3) 
hasadt (7) konfliktusos (5)

16

17

túlbuzgó (4) 
konfliktusos (4) 
szekularizált (4) 
túlbuzgó (10) integrált (4)

17 konfliktusos (7) integrált (3)

19
túlbuzgó (5)

szekularizált (9)

23 szekularizált (8)
hasadt (7) 
hasadt (7)

integrált (4) konfliktusos (3)

egyéniség
magyarság

közösség
politika

munka

egészség

Először is érdem es megemlíteni, hogy a katolikusok és a reform átusok 
m agatartása egy árnyalattal jobban hasonlít egymáshoz, m in t a katolikusoké 
és az evangélikusoké. A m unka értékszférában  a katolikusok és a reform á
tusok között tapasz ta lt eltérés katolikus-—evangélikus viszonylatban is je len t
kezik, a többi értékszférában azonban m ás jellegűek a különbségek a kato
likusok és az evangélikusok, m int a katolikusok és a reform átusok között. 
A katolikusok m agatartása egyértelm űen túlbuzgóbb és valam ivel konfliktu
sosabb, m int az evangélikusoké, akiknek a m agatartása egyöntetűbbnek tű 
nik a katolikusokénál.

14. NYITVA MARADT KÉRDÉSEK

A felkínált életmodellek versenyében — amelyben a zsűri a m inden
napok embere — az lesz a nyertes, am ely leginkább hozzásegíti az em bert ah
hoz, hogy összhangban lehessen önm agával, a többi em berrel és a világgal.
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Az életmodell központi értékei és az élet különböző dimenzióit képviselő 
értékek kölcsönösen hitelesítik  egymást. A keresztény vallás m odelljében a 
transzcendens személybe (aki maga a szeretet) vetett h it hitelesíti az „evi
lági” értékeket, és az evilági értékek keresztény módon való megélése jelenti 
az „élő” (a valóságos, a hiteles) hitet. Ebben a körben, ahol vizsgálódtam , 
talán  feltűnően is nagyarányú volt azoknak a hányada, akikben az „ itten i” 
és a másik (az „ottani”) létdimenzió egymást hitelesítő összhangban volt. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a kör csekély kisebbsége a m a
gyarországi keresztényeknek. Amit szintén nem szabad figyelmen kívül 
hagyni: nem gyakorlatukat, nem értékrendszerük m űködését vizsgáltam , h a 
nem vélem ényüket, beállítódásukat. Nagyon valószínű, hogy a nagy több
ségben jóval (akár nagyságrenddel is) több konfliktusos, dogm atikus, szeku
larizált vagy hasadt m agatartástípust ta lá lhattuk  volna.*

N yitott kérdés az is, hogy vajon az integrált vagy éppen a konfliktusos 
m agatartásúak beállítódása hasonlít-e jobban valóságos viselkedésükre, vagy
is gyakorlatukra. Elképzelhetőnek tartom , hogy a konfliktusos m ag ata rtá 
súak önismerete mélyebb, sőt még azt is, hogy ők a bátrabbak , míg az in 
tegrált m agatartásúak igazodnak jobban a vélt elváráshoz. K onfliktusa ik  és 
döntéseik  elemzése adhat választ ezekre a kérdésekre; ily módon h itü k  is, 
hitelességük is pontosabban lehetne m érhető, m int ezzel a gyarló, ám  vala
m it mégiscsak felvillantó eljárással.

* Ezt a feltevést nagymértékben valószínűsíti a Forrás 1985. 1. számában m eg
jelent szociográfiám (Hitek, nézetek és tornyok Nagyhajtáson) is.
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